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1. WSTĘP

• Cel Manuala
• Korzyści z zastosowania Manuala
• Co znajduje się w poszczególnych jego częściach?

1.1 CEL MANUALA

Manual jaki oddajemy w Państwa ręce zawiera metodologię organizacji szkoleń i doradztwa 
z zakresu Przemysłu 4.0. Jego celem jest wsparcie przedsiębiorców w skutecznej organizacji działań 
rozwojowych związanych z najnowszymi technologiami teleinformatycznymi. 

1.2 KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MANUALA

Manual 4.0 wyjaśnia jak: 

• rzetelnie zdiagnozować potrzeby rozwojowe w organizacji,
• wyłonić wśród pracowników “Liderów zmiany”, czyli osoby wspierające procesy wdrażanie 

rozwiązań Przemysłu 4.0,
• dobrać najlepszą formę rozwoju dla danej organizacji i jej pracowników,
• przygotować pracowników do szkoleń i doradztwa,
• radzić sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z wdrażaniem zmian,
• monitorować efekty szkoleń i doradztwa,
• wdrożyć i przeprowadzić innowacyjną formę rozwoju jaką jest Mental Sparing Partnerstwo.

1.3 CO ZNAJDUJE SIĘ W POSZCZEGÓLNYCH JEGO CZĘŚCIACH?

Poszczególne części to:

Wstęp i przybliżenie czym jest Przemysł 4.0 

1. Diagnoza gotowości do wprowadzania zmian
2. Rekomendacje dla szkoleń i doradztwa
3. Monitoring efektów
4. Mental Sparing Partnerstwo 

Manual 4.0 to obszerny zbiór bardzo praktycznych porad i wskazówek. To rozwojowe kompendium 
wiedzy. Zawiera mnóstwo gotowych do zastosowania arkuszy i narzędzi. Zaprezentowane 
rozwiązania poparte są przykładami z życia wziętymi. 

Dzięki zastosowaniu kolejno opisanych kroków wdrażania działań rozwojowych, Twoi pracownicy 
będą mogli skutecznie i efektywnie uczyć się wykorzystania najnowszych technologii w swojej 
pracy, co w rezultacie może przełożyć się na ich wzrost kompetencji w konkretnych obszarach 
z zakresu gospodarki cyfrowej. 

Jeżeli w niniejszej publikacji użyte zostało określenie tylko w formie męskiej bądź tylko w formie 
żeńskiej np. lider lub liderka nie oznacza to, że dyskryminowana została druga płeć. Ze względu 
na uzyskanie przejrzystości, a także poszanowanie reguł języka polskiego w całej publikacji będzie 
używana jedna ogólna forma.
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2. PRZEMYSŁ 4.0

• Wstęp - Czym jest, czego dotyczy?
• Wyzwania związane z wdrażaniem Przemysłu 4.0
• Warunki niezbędne do wdrażania zmian Przemysłu 4.0

2.1 WSTĘP - CZYM JEST, CZEGO DOTYCZY?

Przemysł 4.0 to idea odnosząca się do „czwartej rewolucji przemysłowej” nie tylko 
w zakresie technologii, ale też nowej roli pracownika w przemyśle. Zgodnie z założeniami, 
czwarta rewolucja przemysłowa powinna opierać się na poniższych filarach:

1. Standaryzacja i modularyzacja.
2. Wzajemne powiązania, elastyczna kombinacja modułowa.
3. Sieć wzajemnych powiązań.
4. Komputerowa optymalizacja i wirtualizacja.
5. Ciągły rozwój w zakresie całego cyklu życia produktu.
6. Współpraca ludzi i robotów,
7. Tożsamość komponentów i maszyn i komunikacja.
8. Integracja.

2.2 WYZWANIE ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM PRZEMYSŁU 4.0

Koncepcja przemysłu 4.0 zakłada: 

• Realizację znacznej części produkcji za pomocą inteligentnych i zdigitalizowanych fabryk.
• Dominację mechatronizacji produktu i procesu.

Powyższe zadanie są możliwe do realizacji przede wszystkim przez: nasycenie urządzeniami 
automatyki, zrobotyzowaniu stanowisk i linii produkcyjnych oraz wdrażaniu systemów zdalnego 
sterowania. Wprowadzenie tych zależności jest podstawowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, 
które chcą wdrażać i propagować koncepcję przemysłu 4.0.

2.3 WARUNKI NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA ZMIAN PRZEMYSŁU 4.0

Efektem realizacji koncepcji przemysłu 4.0 powinno być: 

• Zwiększenie szybkości produkcji.
• Zwiększenie wydajności.
• Wyeliminowanie reklamacji.
• Oszczędności materiałowe.
• Zminimalizowanie wahnięć produkcyjnych opartych na zasobach ludzkich.

Wdrożenie idei Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie wiąże się przede wszystkim ze zmianą systemu 
produkcji. W obecnych uwarunkowaniach przedsiębiorcy nastawieni są na wytwarzanie tanie 
i masowe. Zmiana, która stanowi klucz do 4.0, to wprowadzenie systemu produkcji szybkiej 
i zindywidualizowanej na potrzeby klienta. Aby ta próba miała szansę powodzenia, koniecznym 
warunkiem staję się stosowanie dwóch wyodrębnionych perspektyw:

• Perspektywa Cyber (m.in. nowoczesne systemy wytwarzania, systemy analityczne, inteligentne 
czujniki, interfejsy mobilne).

• Perspektywa Fizyczna (m.in. nowe materiały, zaawansowana robotyzacja, automatyczne 
pojazdy, inteligentne produkty).

Przemysł 4.0 to jednak nie tylko maszyny, systemy informatyczne czy też pełna analiza, ale także 
zmiana systemu produkcyjnego w postaci przygotowania odpowiednich zasobów ludzkich. Każda 
z maszyn musi zostać zaprojektowana, zaprogramowana, serwisowana i do tego potrzebny jest 
odpowiedni operator, który zgodnie z nomenklaturą idei Przemysłu 4.0 powinien być „Inżynierem 
4.0”.
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3. DIAGNOZA GOTOWOŚCI DO WPROWADZANIA ZMIAN

• Wstęp

• Warunki efektywności wprowadzania zmian w organizacji:

• 5 zasad funkcjonowania organizacji uczącej się wg Petera Senge’a

• Fazy i procesy zmiany

• Metody diagnozowania gotowości do wprowadzania modyfikacji: 

• Przegląd sposobów podstawowych – narzędzia pierwotne

• Narzędzia wtórne 

• Analiza gotowości firmy do wdrażania zmian w zakresie Przemysłu 4.0:

• Specyfika wdrażania zmian dla Przemysłu 4.0.

• Narzędzia badania gotowości do wprowadzania przekształceń technologicznych

• Analiza gotowości pracowników do wdrażania zmian w zakresie Przemysłu 4.0.

• Rola Lidera zmiany w procesie szkoleń i doradztwa 

• Odporność psychiczna w obliczu przemian – krótkie wprowadzenie

• Narzędzia wykorzystywane do rekrutacji Liderów zmiany

• Narzędzia badania gotowości pracowników do uczestnictwa w szkoleniach i wdrażania 
zmian

• Przykłady narzędzi

3.1 WSTĘP

3.2 WARUNKI EFEKTYWNOŚCI WPROWADZANIA ZMIAN W ORGANIZACJI

Przyszłość nigdy nie była tak niepewna jak dzisiaj. Jedynym pewnym zjawiskiem jest 
zmiana. Każdego dnia organizacje wprowadzają modyfikacje strategii, produktów, usług, całych 
linii produkcyjnych.

Rozwój technologii wymusza wprowadzanie nowych form organizacji przedsiębiorstw. 
Za zmianami w technologii idą transformacje w organizacji zasobów ludzkich. A to często 
skutkuje oporem.Każda modyfikacja związana z technologią może pociągać za sobą konieczność 
wymiany osób zatrudnionych w firmie. I nieważne, czy będziemy mówili o małej organizacji, czy 
kilkutysięcznej, międzynarodowej firmie. Umiejętność przygotowania ludzi do nowego jest zatem 
kluczowa. 

Ważne jest także odpowiednie nastawienie do tych intensywnych i szybko następujących 
przeobrażeń. Traktowanie przyspieszenia rozwoju technologii, konieczności ciągłego ścigania się 
z konkurencją, czy wciąż rosnących wymagań klientów, nie jako zagrożenia, ale jako okazję 
do uczenia się, do poszukiwania innowacji. 
Organizacje otwarte na nowości, w których ludzie chętnie się uczą, są zaangażowani w poszukiwanie 
nowych rozwiązań – mają szansę sprostać wymaganiom współczesnego świata.

Manual, który oddajemy w Państwa ręce, traktuje właśnie o takich organizacjach. 
Zachęcamy do ciągłego rozwoju pracowników przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych 
metod nauki, jakimi są szkolenia czy doradztwo, jak i innowacyjnej formy w postaci 
Mental Sparing Partnerstwa (MSP). Pokazujemy, jak diagnozować potrzeby pracowników, 
projektować i wdrażać szyte na miarę działania rozwojowe, a później, jak oceniać ich efektywność.
Tym samym zapraszamy do odważnego wdrażania zmian w zakresie Przemysłu 4.0.

3.2.1 5 ZASAD FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ WG PETERA SENGE’A

Koncepcja organizacji uczących się stworzona przez Petera Senge’a zakłada, że kształcenie jest 
podstawową wartością. A struktury przedsiębiorstw, niczym żywe organizmy, mogą nieustannie 
się szkolić i rozwijać. Ważne jest, aby robiły to wszystkie zatrudnione osoby. Organizacje zaś mają 
stwarzać warunki dobre do poszerzania wiedzy i odpowiednio do tego motywować. 

Czyli organizacja ucząca się to taka, w której pracownicy nastawieni są na ciągły rozwój, 
pielęgnowane są niestandardowe sposoby myślenia i otwartość na nowe pomysły.

Koncepcja stworzona przez Petera Senge’a wpisuje się w nasz Manual doskonale. Bowiem my 
także zachęcamy do ciągłego podejmowania działań rozwojowych i poszukiwania najlepszych 
możliwych form nauki.
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W jaki sposób można się dowiedzieć, czy nasza organizacja jest tą uczącą się? Warto wypełnić 
zawarty w części z narzędziami arkusz (Arkusz – Organizacja ucząca się – Czy to o nas?) 
i sprawdzić, które z pięciu zasad funkcjonowania takiej struktury są już realizowane, a które 
wymagają doskonalenia.

Chcąc przekształcać organizację w uczącą się, należy rozwijać następujące kompetencje:

1. Mistrzostwo osobiste – to ciągłe samodoskonalenie pracowników w zakresie zdobywanej wiedzy 
i sposobów jej wykorzystania, zachęcanie do kreatywności, nagradzanie niekonwencjonalnych 
rozwiązań, wzbudzanie w ludziach chęci do podnoszenia kwalifikacji i dążenia do mistrzostwa.

2. Wspólna wizja przyszłości – czyli określony system wartości, sformułowana wspólnie misja  
organizacji, wypracowane razem cele. Taka wizja daje pracownikom poczucie sensu działania, 
zachęca do brania odpowiedzialności, pobudza do szukania nowych dróg jej realizacji.

3. Modele myślowe – to ukryte, nie zawsze świadomie utarte schematy i założenia wpływające 
na interpretację rzeczywistości przez pracowników. Identyfikowanie tych modeli myślenia 
pozwala ujawniać możliwe błędy w postrzeganiu. Organizacje uczące dążą do ich odkrywania, 
zachęcają, by ludzie o nich rozmawiali, poznając nawzajem swoje punkty widzenia oraz 
wyłapywali te błędne i utrudniające rozwój.

4. Zespołowe uczenie się – czyli wymiana wiedzy oraz nastawienie na porozumienie 
i  wzajemne wsparcie pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów. Ważne, by każdy 
wiedział, jak wpływa na innych i jak może innym pomagać. Podstawą uczenia się w zespołach 
i całej organizacji jest dialog i otwartość pomiędzy pracownikami.

5. Myślenie systemowe – czyli postrzeganie organizacji jako całości, ale i rozumienie, że składa 

się ona z oddziałujących na siebie nawzajem części. To, szczególnie w poszukiwaniu przyczyn 
problemów, patrzenie na całość organizacji, a nie na jej wycinek.

Reasumując, cechy organizacji uczącej się, to:

• wykorzystywanie możliwości uczenia się wszystkich pracowników na każdym szczeblu;
• stwarzanie warunków do rozwoju;
• zachęcanie do uczenia się w różnych formach;
• uznawanie każdej nowej działalności za okazję do uczenia się;
• rozpowszechnianie nowych procesów, procedur, pomysłów, idei;
• otwartość na otoczenie;
• zachęcanie do eksperymentowania;
• zgoda na podejmowanie ryzyka;
• wyciąganie wniosków z błędów i porażek;
• współpraca między wydziałami / działami / oddziałami firmy.

3.2.2 FAZY I PROCESY ZMIANY

Każda modyfikacja organizacyjna na poziomie technologii, procesów i procedur pociąga za sobą 
konieczność wymiany pracowników. Należy zatem wziąć pod uwagę ich gotowość na taki proces.

Pracownicy zwykle obawiają się zmian. Mamy wiele potencjalnych powodów takiego zachowania:

• Obawa przed utratą swojego stanowiska pracy;
• Utrata pozycji eksperta;
• Konieczność opanowania nowych umiejętności;
• Zmiana wpływów, autorytetów, układu sił w organizacji czy dziale;
• Inne sposoby komunikacji;
• Utrata statusu;
• Konieczność zmiany nawyków i przyzwyczajeń;
• Niska tolerancja na zmiany.

Przykładem narzędzia, które możemy wykorzystać do diagnozy tych obaw jest zawarty w części 
z narzędziami Arkusz – Ocena gotowości pracownika do wprowadzania zmian.

Jeśli pracownicy będą postrzegać zmianę jako zagrożenie, mogą sabotować ten proces, co znacznie 
komplikuje wszelkie transformacje.

Z perspektywy pracownika możemy wyróżnić pewne uniwersalne etapy zmiany:

• Faza prekontemplacji – Pracownik nie jest zainteresowany zmianą. Z jego perspektywy jest 
ona niepotrzebna. Nie widzi żadnych korzyści w inwestowaniu czasu i energii w formowanie 
siebie. Jeśli jest zmuszony do zmiany, sabotuje ją.

• Faza kontemplacji – Pracownik rozważa działanie. Jest jednak w pewnej ambiwalencji między 
chęcią zmiany a obawą przed nią. Waha się. Na poziomie deklaracji komunikuje gotowość, 
a nawet potrzebę odmiany, jednak nie robi nic w tym kierunku. Na tym etapie może  
podejmować działania pozorne świadczące o gotowości do zmiany, w rzeczywistości jednak 
mające ją odsunąć w czasie.

• Faza przygotowania – Pracownik wykazuje realną gotowość do zmiany i podejmuje działania, 
których celem jest przygotowanie do niej. Planuje konkretne kroki związane z transformacją, 
wzmacnia zasoby, które mają pomóc mu przejść przez ten proces.

• Faza działania – Pracownik aktywnie podejmuje czynności związane ze zmianą. Działa 
w nowy sposób. Na tym etapie proces wymaga koncentracji i silnej woli. Jest to faza świadomej  
aktywności wymagająca wsparcia z zewnątrz dopóki nowe zachowania nie staną się nawykowe.  
W tej fazie łatwo o nawroty do starych zachowań. To etap świadomej kompetencji.

• Faza utrwalania – Pracownik już jakiś czas funkcjonuje w nowy sposób. Działania te stają się 
nawykowe. Są łatwiejsze, bardziej automatyczne. Mogą się jeszcze pojawić nawroty do starych 
zachowań, są one jednak coraz rzadsze. Nowe umiejętności się automatyzują i nie wymagają 
już celowego wysiłku. To etap nieświadomej kompetencji.
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Przykłady wypowiedzi pracowników świadczące o braku gotowości do zmiany

Plusy status quo
„Teraz przecież wszystko działa bardzo dobrze, nie ma potrzeby tego zmieniać”.
„Ale dotychczasowe procedury przecież się sprawdzają”.

Minusy zmiany
„Ta zmiana będzie wymagała wprowadzenia wielu nowych procedur, co może 
negatywnie wpłynąć na wyniki naszej firmy”.
„Wprowadzenie nowych maszyn będzie się wiązało z koniecznością dodatkowych 
szkoleń i zmiany godzin pracy”.

Brak zamiaru wprowadzania zmiany
„Nie zamierzam znowu uczyć się nowego oprogramowania. Pół roku uczyłem się tego, 
co jest”.
„Nie chcę iść na żadne szkolenia”.

Pesymistyczne nastawienie do zmiany
„Nie będę potrafił obsługiwać tych nowych maszyn”.
„Jestem już za stary, aby uczyć się nowych rzeczy. Nie dam rady tego opanować”.

Kilka wskazówek, które mogą się przydać przy radzeniu sobie z oporem pracowników:

• Unikaj bezpośredniego argumentowania i przekonywania do zmiany. Próby zachęcania 
i pokazywania korzyści będą skutkowały oporem.

• Okazuj empatię i zrozumienie. Rób wszystko, aby pracownik zrozumiał, że jesteś po jego 
stronie.

• Zadawaj pytania prowokujące do wypowiedzi o zmianie. Zachęcaj do wskazywania minusów 
status quo, plusów zmiany, optymizmu i zamiaru wprowadzenia zmiany, np.:

• Minusy status quo: „Co Cię najbardziej martwi w obecnej sytuacji”?
• Plusy zmiany: „Jakie korzyści może przynieść Ci zmiana”?
• Optymizm dotyczący zmiany: „Które Twoje cechy pomogłyby Ci wytrwać w tej trudnej 

sytuacji związanej ze zmianą”?
• Zamiar wprowadzenia zmiany: „Jak myślisz, co mógłbyś w tej sytuacji zrobić”?

• Zachęcaj pracowników do analizowania pozytywnych i negatywnych aspektów obecnej 
sytuacji.

• Zaproś swoich pracowników do opisywania skrajnych konsekwencji obecnej sytuacji, 
np. „Załóżmy, że nic się nie zmieni. Jak możesz sobie wyobrazić potencjalne, najgorsze 
konsekwencje tej sytuacji”?

• Zaproś swoich pracowników do wyobrażenia sobie przyszłości po zmianie albo w sytuacji, 
w której nic się nie zmieni, np. „Jeśli zaangażowałbyś się w zmianę, jak zmieni się Twoja 
sytuacja w organizacji”?, „Jeśli nic nie zrobisz, jakie będą tego konsekwencje dla Twojej pozycji 
w organizacji”?

Jakie jeszcze działania warto podejmować na wczesnych etapach zmiany?

• Dostarczaj pracownikom informacji na temat przedmiotu zmiany. Mogą być tutaj pomocne 
różnego rodzaju raporty, analizy, opisy działania firm, które odniosły sukces po wdrożeniu 
zmiany.

• Dawaj indywidualne wsparcie pracownikom. Oddeleguj osobę, która będzie dostępna 
dla pracowników, a jej głównym zadaniem będzie odpowiadanie na wszelkie wątpliwości 
i obawy z ich strony.

• Korzystaj ze wsparcia osób bardziej optymistycznie nastawionych na zmiany. Argumenty 
za zmianą padające z ust kolegów, którym się ufa, są dla pracowników bardziej wiarygodne 
i przekonujące niż te pochodzące od kierownictwa firmy. Angażuj więc osoby nastawione 
pozytywnie, aby wspierały Cię w przekonywaniu innych.

• Wzmacniaj kompetencje pracowników. Poświęć czas i zasoby na rozwijanie nowych 
umiejętności, które pomogą pracownikom lepiej poradzić sobie ze zmianą.

Kiedy pracownicy są gotowi do zmiany, w fazie przygotowania, działania i utrwalania, pomóż im 
wzmacniać nowe sposoby działania:

• Stwórz z pracownikami plan działania, aby wiedzieli, co mają zrobić, krok po kroku.

• Rozważ z nimi wszystkie sytuacje, które mogą im utrudnić stosowanie nowych umiejętności,  
zaplanujcie strategie zabezpieczające, aby wiedzieli, co robić, gdy taka sytuacja w rzeczywistości 
będzie miała miejsce.

• Dostarczaj informacji zwrotnych. Pokazuj, co pracownicy robią dobrze, a co potrzebują 
poprawić.

• Wzmacniaj wszystkie pożądane zachowania ze strony pracowników. Pochwały i nagrody 
pomagają utrzymać pożądane działania, nawet, gdy jest to trudne.

Jeśli analiza wykaże, że pracownicy najprawdopodobniej będą postrzegać zmianę jako zagrożenie 
lub nie poradzą sobie w nowej sytuacji, trzeba zaplanować scenariusze wprowadzania nowego 
i przekonania do tego ludzi.

W zależności od tego, na którym etapie zmiany jest pracownik, wykorzystujemy nieco inne jej 
procesy, aby ułatwić przejście do kolejnej fazy.

Dla organizacji najważniejsza jest pomoc pracownikom będącym na wczesnych etapach zmiany, 
tj. w fazie prekontemplacji i kontemplacji. Dlatego, że to właśnie ta grupa może aktywnie 
wzbraniać się przed zmianą.
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3.3 METODY DIAGNOZOWANIA GOTOWOŚCI DO WPROWADZANIA MODYFIKACJI

Każda zmiana w organizacji powinna być poprzedzona wnikliwym sprawdzeniem 
gotowości do transformacji. Należy określić, jakie są realne fakty, potrzeby organizacji 
i pracowników. Dobrze przeprowadzona analiza sytuacji pomoże przygotować się na różne 
ewentualności.

W procesie diagnozowania organizacji możemy korzystać z różnych metod i narzędzi. 
Dobierając właściwe, powinniśmy brać pod uwagę czas dostępny na dokonanie diagnozy, jej 
koszt oraz zaufanie do pozyskanych informacji.

Można wyróżnić trzy główne sposoby zbierania informacji:

• obserwacje,
• rozmowy z ludźmi – bezpośrednie lub za pośrednictwem ankiet,
• badanie dokumentów lub innych materiałów źródłowych.

Często wykorzystuje się podział metod diagnostycznych na pierwotne i wtórne.

Pierwotne metody diagnostyczne to te, które zostają stworzone bezpośrednio na potrzeby 
konkretnego badania. W przypadku wdrożenia nowej linii technologicznej mogłyby to być: 
arkusze wywiadów z pracownikami, którzy będą zaangażowani w proces wdrożenia ankiety 
diagnozujące gotowość pracowników do zmiany.

Wtórne metody diagnostyczne są związane z wykorzystywaniem materiałów i narzędzi, które 
zostały zaprojektowane na inne potrzeby organizacji, ale stanowią świetne źródło informacji 
o tym, co działa, a co nie. Przykładami mogą tutaj być wyniki efektywności, raporty okresowe czy 
opisy procesów technologicznych.

3.3.1 PRZEGLĄD METOD PODSTAWOWYCH – NARZĘDZIA PIERWOTNE

Obserwacje są bardzo wiarygodnym sposobem diagnozowania organizacji. Musimy jednak 
pamiętać o dwóch kluczowych ograniczeniach tej metody. Po pierwsze wymaga ona czasu 
i w związku z tym jest stosunkowo droga. Po drugie ma tutaj znaczenie wpływ osoby obserwującej 
na osoby obserwowane. Pracownik, które wie, że jest obserwowany, stara się bardziej. Aby 
zniwelować wpływ tego czynnika, musielibyśmy dokonywać obserwacji z ukrycia, czyli pracownik 
nie mógłby wiedzieć, że jest obserwowany. W celu zwiększania efektywności procesu, należy 
wykorzystywać wystandaryzowane arkusze obserwacji, aby osoba sprawdzająca dokładnie 
wiedziała, jakie zachowania ma rejestrować.

Rozmowy z pracownikami mogą być prowadzone w różnej formie: bezpośredniej, ankiet, 
wywiadów indywidualnych i grupowych. Ankiety wysyłane do dużej grupy pracowników są szybką 
i tanią formą zbierania informacji, ale jednocześnie ich jakość może być niższa. Wywiady są 
droższą metodą i wymagają znacznie większego nakładu pracy, dają jednak możliwość dopytania 

pracowników w sytuacji, gdy ich odpowiedzi są nie do końca jasne. Rozmowy z pracownikami 
zawsze będą bardziej efektywne, jeśli wykorzystane do nich zostaną odpowiednio zaprojektowane 
kwestionariusze wywiadu.

3.3.2 NARZĘDZIA WTÓRNE

Badanie dokumentów lub innych materiałów źródłowych polega na wykorzystywaniu w procesie 
zbierania informacji różnego rodzaju dokumentów, które już w organizacji funkcjonują i zostały 
stworzone na potrzeby inne niż diagnoza. Mogą to być bieżące raporty, statystyki wydajności, 
analizy zdolności produkcyjnej systemów wykorzystywanych w organizacji, polityka firmy, procesy 
i procedury organizacyjne, dane dotyczące sprzedaży, obsługi klientów, przestojów czy reklamacji, 
dokumentacja techniczna, sprawozdania dla zarządu, wyniki działalności i prognozy, schematy 
organizacyjne, statystyki zatrudnienia, materiały reklamowe itp

LEGENDA:  „*” – niski, „**” – średni, „***” – wysoki

Większość procesów diagnozy gotowości organizacji do zmiany jest realizowana w oparciu 
o wszystkie powyższe metody. 

Metoda Czas Koszt Jakość informacji

Ankieta * * *

Wywiad ** ** **

Obserwacja *** *** ***
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3.4 ANALIZA GOTOWOŚCI FIRMY DO WDRAŻANIA ZMIAN W ZAKRESIE 
PRZEMYSŁU 4.0

3.4.1 SPECYFIKA WDRAŻANIA ZMIAN DLA PRZEMYSŁU 4.0 

Podstawą zmiany w zakresie systemu produkcji i wdrożenia idei „Przemysłu 4.0” jest analiza 
istniejącego systemu w porównaniu do ekonomii i ekonomiki produkcji. Konieczna jest również 
„chęć” wprowadzenia zmiany poprzez pion decyzyjny w przedsiębiorstwie. 
Należy zacząć od analizy portfolio zleceń, liczby zatrudnianych osób, stabilności rynku 
zbytu. Warto się zastanowić i porównać swoje przedsiębiorstwo z „potencjalną konkurencją”. 
Powinno się przeprowadzić diagnozę firmy, biorąc pod uwagę najczęstsze bariery rozpoczęcia 
projektu wdrożeniowego związanego z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych:

• Aspekt ekonomiczny.

• brak zabezpieczenia finansowego w zakresie stałych zamówień produkcyjnych,
• brak wieloletniego planu inwestycyjnego,
• brak środków własnych do realizacji projektu,
• brak odpowiednich konkursów na dofinansowanie ze środków pomocowych,
• brak wiedzy o możliwości pozyskania środków zewnętrznych,
• obawa przed wsparciem finansowym ze środków zewnętrznych,
• obawa przed kredytowaniem, leasingowaniem inwestycji,
• brak wiedzy na temat rzeczywistej ceny inwestycji,
• brak poprawnej analizy stopy zwrotu z inwestycji.

 

• Aspekt technologiczny.

• brak wiedzy technicznej i technologicznej w zakresie możliwości wprowadzenia zmian,
• brak zaplecza kadrowego do przeprowadzenia zmian,
• brak zaplecza kadrowego do utrzymania zmiany po procesie wdrożenia,
• brak wiedzy o możliwości wprowadzenia zmian w istniejącym (najczęściej ręcznym) 

systemie produkcyjnym,
• brak wiedzy o możliwości wprowadzenia zmian w zakresie produktu (często wymagana 

zmiana, aby proces mógł się odbywać automatycznie),
• blokada z działu IT w zakresie potencjalnego bezpieczeństwa danych,
• blokada w zakresie sprzętu IT do stworzenia poprawnej wewnętrznej sieci i zarządzania 

produkcją za pomocą systemów informatycznych.

• Aspekt społeczny.

• przeświadczenie, że roboty zabierają miejsca pracy,
• obawa kadry kierowniczej przed zmianami,
• obawa pracowników produkcji w zakresie bezpieczeństwa,
• brak chęci podnoszenia kwalifikacji istniejących zasobów ludzkich do obsługi stanowisk 

zrobotyzowanych / zautomatyzowanych,
• brak wiedzy odnośnie do tego, co rzeczywiście przedsiębiorca może uzyskać i jak wspomóc 

aktualne zasoby ludzkie, aby ułatwić proces produkcyjny.
 
Wykonaj wstępną diagnozę swojej firmy, biorąc pod uwagę wymienione przeszkody 
i zobacz, które z nich mogą się pojawić w przedsiębiorstwie. Zastanów się, czy jesteś w stanie 
je przełamać i sprawdź, skąd pochodzi najwięcej potencjalnych barier. Taka analiza pozwoli 
na zdefiniowanie pierwszych kroków prowadzących do zmiany. Dzięki poprawnej ocenie  
wewnętrznej będziesz w stanie jasno określić potrzeby szkoleń w zakresie miękkim lub 
technologicznym.
Wykonanie wiarygodnej diagnozy wewnątrz własnej organizacji jest często pierwszym 
i ostatnim krokiem, na którym proces zmian się zatrzymuje. Przecież nie możesz pokazać, że Twoje 
przedsiębiorstwo działa niepoprawnie. Zwyczajnie „nie wypada” odkrywać negatywnych aspektów 
swojej pracy. Istotne są również kwestie współpracy pomiędzy wydziałami i kontakty międzyludzkie.  
 
Jeżeli to będzie dla Ciebie bariera nie do przejścia, nie rób tego sam:

• Skorzystaj z wyszukiwarki Google i znajdź firmę doradczą / integratorską, która zrobi pełną 
analizę produktu, procesu i wykona wizualizację Virtual Reality linii produkcyjnych. 

• Pozwól specjalistom zająć się całym procesem wprowadzenia możliwych zmian.
• Pamiętaj o wyznaczeniu osoby, która będzie łącznikiem pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem 

i firmą zewnętrzną.
• Sprawdź również możliwość pozyskania środków pomocowych na zadania związane 

z badaniem przedsiębiorstwa do wdrażania nowych technologii, internacjonalizacji 
istniejących produktów i innych. 
Jeżeli uważasz, że z problemami wewnątrz firmy poradzisz sobie samodzielnie, to rozpocznij 
analizę gotowości przedsiębiorstwa do „Przemysłu 4.0”.
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Numer pytania A B C D

1 0-1 2-4 4-6 Powyżej 6

2 0-100 100-1000 1000-90000 Powyżej 90000

3 1 2 3 4 brygadówka

4 Nie modyfikuje Raz do roku 2 razy do roku 3 razy do roku

5 0 1-2 2-4 Powyżej 4

6 0 1-2 2-4 Powyżej 4

7 0 1-2 2-4 Powyżej 4

8 0 1-2 2-4 Powyżej 4

9 0 1-2 2-4 Powyżej 4 Numer pytania A B C D

1 0-1 2-4 4-6 Powyżej 6

2 0-1
W trakcie wyboru 

systemu lub 
programowania

4-6 Powyżej 6

3 Nie
W trakcie wyboru 

systemu lub 
programowania

W trakcie 
wdrożenia Tak

4 Nie
W trakcie wyboru 

systemu lub 
programowania

W trakcie 
wdrożenia Tak

5 Nie 1-2 W trakcie 
wdrożenia Tak

Jeżeli odpowiedzi pasujące do obrazu Twojej organizacji stanowią ponad 30% w zakresie 
A lub B, oznacza to, że jesteś w fazie budowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Skup na szkoleniach 
z kompetencji miękkich i zadbaj o poprawę umiejętności aktualnego zespołu w zakresie poznania 
nowych technologii. Postaraj się o promocję produktu, aby mieć możliwość wygenerowania 
większej ilości produkcyjnej, co pozwoli na dalszy rozkwit przedsiębiorstwa i wprowadzi je 
na nowy tor rozwoju z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0.

Jeżeli odpowiedzi obrazujące Twoje przedsiębiorstwo stanowią ponad 50% w zakresie C, 
powinieneś skupić się na kompetencjach twardych. Poznaj możliwości nowoczesnych technologii, 
które ułatwią stabilizację Twojego produktu, dzięki czemu będziesz mógł rozpocząć produkcję 
seryjną w sposób automatyczny. Wprowadzenie zmian w zakresie produkcji da Ci możliwość 
zmniejszenia jej kosztów. Twój wynik pokazuje, że jesteś już na drodze automatyzacji i robotyzacji. 
W przedsiębiorstwie zostały wykonane pierwsze kroki do dalszego rozwoju w kierunku Przemysłu 
4.0.

Jeżeli Twoje odpowiedzi stanowią ponad 50% w zakresie D, powinieneś skupić się 
na kompetencjach twardych oraz na zasadach zarządzania projektami. Poznaj możliwości 
nowoczesnych technologii, które ułatwią stabilizację Twojego produktu, zmniejszą koszty 
wytwarzania i przyczynią się wyrobu większej liczby produktu wiodącego przy mniejszej liczbie 
zmian. Opanuj zasady prowadzenia projektów oraz zakresów związanych z poprawną metodą 
obliczania stopy zwrotu z inwestycji, abyś miał pełną świadomość potrzeby zmian, jakie należy 
wprowadzić w celu ustabilizowania produkcji. Twój wynik wskazuje na solidne fundamenty 
do wdrożenia Przemysłu 4.0 w bardzo krótkim czasie.

Sprawdź swój aktualny stan przygotowań do Przemysłu 4.0. Odpowiedz na pytania:

1. Ile urządzeń w przedsiębiorstwie wykonuje czynności produkcyjne w pełni automatycznie? 
2. Przy ilu czynnościach produkcyjnych operatorzy wspierani są przez urządzenia lub maszyny?
3. Czy w przedsiębiorstwie są systemy zarządzania produkcją?
4. Czy w organizacji wdrożony jest system zarządzania magazynem lub logistyką?
5. Czy w firmie funkcjonuje system kontroli jakości produkcji?
6. Czy dane pomiędzy działami wymieniane są w postaci elektronicznej?
7. Czy w swoim przedsiębiorstwie pracują roboty? Jeżeli tak, to ile sztuk?
8. Czy liderzy poszczególnych działów w przedsiębiorstwie mają wykształcenie techniczne?
9. Czy liderzy poszczególnych działów w przedsiębiorstwie korzystają z nowych technologii?
10. Czy w organizacji realizowane są aktualnie projekty o charakterze badawczo-rozwojowym?
11. Czy w firmie prowadzony jest aktualnie projekt automatyzacji lub robotyzacji jakiegoś procesu 

produkcyjnego?
12. Czy przeprowadzono lub prowadzi się rozeznanie cenowe możliwości wdrożenia stanowiska 

lub linii zautomatyzowanej / zrobotyzowanej w przedsiębiorstwie?
13. Jaki jest poziom inwestycji w nowe technologie w skali roku w przedsiębiorstwie? 
14. Jak wygląda plan inwestycji w nowe technologie w najbliższych trzech latach obrachunkowych?

Odpowiadając na pytania, wybierz zakresy pomiędzy A-D.

3.4.2 NARZĘDZIA BADANIA GOTOWOŚCI DO WPROWADZANIA PRZEKSZTAŁCEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH

Sprawdź specyfikę swojego przedsiębiorstwa. Odpowiedz na pytania:

1. Ile typów produktów aktualnie wytwarzasz w swoim przedsiębiorstwie? 
2. Ile sztuk towaru wiodącego produkujesz rocznie?
3. Na ile zmian realizowana jest produkcja?
4. Jak często modyfikujesz swój produkt?
5. Ile osób jest zatrudnionych w dziale technologicznym?
6. Ile osób jest zatrudnionych w dziale projektowym?
7. Ile osób jest zatrudnionych w dziale Research&Development (badawczo-rozwojowym)?
8. Ile osób jest zatrudnionych w dziale informatycznym / programistycznym?
9. Ile osób jest zatrudnionych w dziale utrzymania ruchu?
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Jeżeli odpowiedzi obrazujące Twoje przedsiębiorstwo stanowią ponad 30% w zakresie 
A lub B, oznacza to, że jesteś w fazie rozkwitu firmy, która w największym stopniu wymaga 
wsparcia w zakresie poznania nowej technologii zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych. 
Jesteś w najlepszym miejscu rozwoju i wyboru kierunku, który ustabilizuje pozycję Twojego 
przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Potrzebujesz wsparcia, aby świadomie wybrać plan 
rozbudowy Twojej firmy, aby stała się konkurencyjna na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Jeżeli odpowiedzi pasujące do obrazu Twojej organizacji stanowią ponad 50% w zakresie C, 
powinieneś skupić się na kompetencjach twardych. Poznaj możliwości nowoczesnych technologii 
potwierdzających, że obrany kierunek jest właściwy. Zdobądź kompetencje dające możliwość 
weryfikacji rozwiązań, które wdrażasz. Sprawdź wszystkie aspekty zmian zachodzących 
w przedsiębiorstwie i naucz się nimi zarządzać, aby inwestycje nie okazały się nietrafne. Twój 
wynik pokazuje, że firma opanowała już podstawy do dalszego wdrażania zmian, a nowoczesne 
technologie nie są dla niej obce. Masz podstawy do tego, aby wprowadzać bardziej zaawansowane 
rozwiązania i czerpać z nich korzyści.

Jeżeli Twoje odpowiedzi stanowią ponad 50% w zakresie D, powinieneś skupić się 
na realizacji projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Mając świadomość właściwie 
obranego kierunku, kontynuuj wdrożenia i rozwój, wykorzystując coraz nowsze rozwiązania. 
Posiadasz już umiejętności stawiające Cię w gronie liderów zmian. Rozbuduj kompetencje firmy 
i zespołu o systemy wirtualnej rzeczywistości i wprowadzaj kolejne zmiany świadomie 
po uprzedniej realizacji projektów badawczo-rozwojowych lub zgodnie z cyklem end to end 
engineering. Twój wynik pokazuje, że firma jest przygotowana do dalszych zmian i integracji 
rozwiązań już istniejących. Posiadasz podstawy w zakresie zaplecza technicznego, technologicznego 
i zasobów ludzkich. Najwyższy czas pójść krok dalej.

3.5 ANALIZA GOTOWOŚCI PRACOWNIKÓW DO WDRAŻANIA ZMIAN W ZAKRESIE 
PRZEMYSŁU 4.0 

3.5.1 ROLA LIDERA ZMIANY W PROCESIE SZKOLEŃ I DORADZTWA

Kiedy organizacja decyduje się na wdrożenie zmian, potrzebuje skoordynować wiele działań. 
Z jednej strony te związane z technologią, procesami i procedurami organizacyjnymi, 
a z drugiej te dotyczące przygotowania pracowników do zmiany. Niezależnie, czy mamy do czynienia 
z małą jednoosobową organizacją, czy dużym wieloosobowym zakładem pracy, istnieje potrzeba 
skoordynowania wielu czynności.

Manual zawiera przede wszystkim treści związane ze szkoleniami i doradztwem. Kluczowa jest 
rola Lidera zmiany jako koordynatora tego procesu właśnie od strony szkoleń i doradztwa.

W przypadku małych organizacji często tę rolę pełni właściciel lub jeden ze wspólników. 
W większych organizacjach zwykle jest to jakiś dedykowany pracownik z działu wsparcia.

Lider zmiany pełni rolę osoby koordynującej proces zmiany w zakresie szkoleń i doradztwa.

Zadania Lidera zmiany:

• Identyfikacja gotowości pracowników do zmiany
• Budowanie motywacji do zmiany
• Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników
• Wybór najlepszych form szkolenia i doradztwa
• Stworzenie planu działań szkoleniowych i doradczych
• Koordynacja procesu szkoleniowego
• Współpraca z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi na etapie wyboru partnerów 

szkoleniowych, trenerów, Mental Sparing Partnerów
• Wspieranie pracowników na etapie wdrożenia nowych umiejętności i rozwiązań
• Monitorowanie procesów zmiany oraz ocena efektywności szkoleń i doradztwa

6 Nie 1-20% 20-50% Powyżej 50%

7 0-1 2-4 4-6 Powyżej 6

8 Nie 1-20% 20-50% Powyżej 50%

9 Nie 1-20% 20-50% Powyżej 50%

10 Nie W fazie 
przygotowawczej

W fazie 
badawczej

W fazie 
rozwojowej

11 Nie W fazie 
przygotowań

W fazie wyboru
wykonawcy

W fazie 
wdrożenia

12 Nigdy 1-2 razy 2-5 razy Powyżej 5 razy

13 0-200 tys. 200 - 500 tys. 500-900 tys. Powyżej 900 tys.

14 0-500 tys. 500 tys. - 1 mln 1 mln - 2 mln Powyżej 2 mln
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Aby efektywnie realizować powyższe zadania, Lider zmiany powinien posiadać wiele kompetencji, 
w tym:

• samodzielność,
• asertywność,
• rzetelność, 
• umiejętność budowania relacji i współpracy,
• komunikatywność,
• elastyczność,
• umiejętność wywierania wpływu,
• skuteczność.

Ważną umiejętnością będzie zarządzanie projektami.

3.5.2 ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W KONTEKŚCIE WDRAŻANIA ZMIAN – KRÓTKIE 
WPROWADZENIE

Odporność psychiczna ma duże znaczenie w kontekście wdrażania zmian. Osoba 
obdarzona taką cechą efektywnie radzi sobie ze stresem i wyzwaniami oraz osiąga wydajność, 
która odpowiada jej możliwościom niezależnie od okoliczności .

Taka swoista wytrzymałość, chęć osiągania jak najlepszych rezultatów, stawianie czoła 
pojawiającym się trudnościom oraz zachowanie pewności siebie nawet pod presją , ważna jest 
w kontekście zmian technologicznych i tempa, jakie towarzyszy teraz pracownikom firm.

Odporność psychiczną można rozwijać, więc chcąc wdrażać zmiany w kontekście Przemysłu 4.0 
i wyłonić liderów zmiany w organizacji, warto znać poziom odporności psychicznej swoich ludzi, 
a także sposoby jej wzmacniania. Może być to bowiem jeden z czynników przewagi 
konkurencyjnej. 

Do badania odporności psychicznej służy m.in. Test psychometryczny MTQ48. Jest to narzędzie 
rzetelne, trafne i normatywne. Jego wypełnienie zajmuje około 10 minut i może odbywać się 
w wersji zarówno papierowej, jak i online. Może być przydatne w rekrutacji i selekcji, a więc także 
w procesie wyłaniania liderów zmiany w organizacji. 
Jednak, jak wszystkie testy psychometryczne, tak i ten powinien być stosowany razem z innymi 
metodami pozwalającymi mierzyć poziom odporności psychicznej danej osoby. 

Co też ważne i o czym warto pamiętać – poziom odporności może się zmieniać wraz z upływem 
czasu, czy w związku z okolicznościami, dlatego należy zachować ostrożność z wydawaniem 
ostatecznych sądów na temat odporności danej osoby. 

Można też podjąć próbę diagnozowania odporności psychicznej w oparciu o wywiad behawioralny 
(przykładowy formularz znajduje się w części z narzędziami – Formularz rekrutacji na stanowisko 
Lidera zmiany) uwzględniający opisane przez naukowców cztery filary, czyli model 4C:

1. Kontrola / poczucie wpływu (control): przekonanie o kontrolowaniu swojego losu.
2. Zaangażowanie (commitment): wytrwałość w realizacji danego celu czy zadania.
3. Wyzwanie (challenge): postrzeganie pojawiających się wyzwań jako szans, a nie kolejnych 

problemów.
4. Pewność siebie (confidence): wiara w swoje siły i możliwości.

Do tego sposobu zachęcamy. Nie ma to jak szczera rozmowa, poparta przykładami z codziennego 
życia rozmówcy. 

3.5.3 NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO REKRUTACJI LIDERÓW ZMIANY 

 Rola Lidera zmiany jest kluczowa w koordynowaniu procesów szkoleń i doradztwa. Ważne 
jest więc, aby na to stanowisko wybrać osobę, która ma największe predyspozycje.

Zadania Lidera zmiany mogą się nieco różnić w zależności od specyfiki wdrażanej w organizacji 
transformacji. Przykłady takich zadań zaprezentowane zostały we wcześniejszej części.
Dlatego zawsze pierwszym krokiem powinno być określenie oczekiwań w stosunku do tej osoby 
oraz zdefiniowanie profilu kompetencyjnego i osobowościowego. 

Profil kompetencyjny będzie się odnosił bardziej do konkretnej wiedzy i umiejętności, które są 
wymagane w danym projekcie zmiany. 

Przykłady: wiedza na temat narzędzi monitorowania efektów, znajomość różnych metod 
wspierania w rozwoju pracowników, znajomość założeń metody Mental Sparing Partnerów itp.

Profil osobowościowy będzie związany z pewnymi stałymi cechami charakteru.

Przykłady: sumienność, wytrwałość, śmiałość, odporność itp.

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

Dobry proces rekrutacji Lidera zmiany będzie przebiegał według pewnych konkretnych kroków:

1. Określenie zadań Lidera zmiany w kontekście wdrażania konkretnego projektu.
2. Określenie pożądanego profilu kompetencyjnego i osobowościowego w odniesieniu 

do zdefiniowanych zadań Lidera zmiany.
3. Określenie kryteriów rekrutacji, czyli wybór tych kompetencji lub tych cech osobowości, 

na których nam zależy najbardziej.
4. Wybór najefektywniejszych narzędzi do rekrutacji.
5. Wybór kandydatów najlepiej spełniających kryteria rekrutacji.
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W procesach rekrutacji możemy korzystać z różnych metod i narzędzi rekrutacyjnych, takich jak: 
wywiady rekrutacyjne, testy psychometryczne, testy wiedzy i umiejętności, centra oceny.
Badania dotyczące trafności prognostycznej narzędzi rekrutacyjnych wyraźnie pokazują, że 
najbardziej efektywnymi metodami selekcji są: próbki pracy, wywiady ustrukturyzowane i testy 
zdolności poznawczych (np. testy badające umiejętność uczenia się, logicznego myślenia, zdolności 
wzrokowo-przestrzenne czy werbalne).

Lista kilku wybranych narzędzi selekcji uporządkowana na podstawie ich trafności 
prognostycznej

1. Próbki pracy – trafność 0,54
2. Wywiady ustrukturyzowane – trafność 0,51
3. Testy zdolności poznawczych – trafność 0,51
4. Testy wiedzy zawodowej – trafność 0,48
5. Zatrudnienie próbne – trafność 0,44
6. Wywiady nieustrukturyzowane – trafność 0,38
7. Ośrodki oceny – trafność 0,37
8. Referencje – trafność 0,26
9. Doświadczenie – trafność 0,18
10. Edukacja – trafność 0,10
11. Zainteresowania – trafność 0,10
12. Wiek – trafność – 0,01

Trafność prognostyczna odpowiada na pytanie, czy dane narzędzie rekrutacyjne 
w rzeczywistości przewiduje, jak skuteczny będzie pracownik w swojej przyszłej pracy.

W dalszej części Manuala zaprezentowana będzie jedna ze skuteczniejszych form wywiadu 
ustrukturyzowanego, czyli wywiad behawioralny, który połączony zostanie z koncepcją odporności 
psychicznej. 

Ustrukturalizowany wywiad behawioralny

Ustrukturalizowany wywiad behawioralny jest narzędziem wykorzystywanym w rekrutacji. Jest 
to stosunkowo tania metoda rekrutacji, a jednocześnie zapewnia wysoką trafność prognostyczną. 
Dzięki temu, że w procesie wyboru kandydatów wykorzystuje się wystandaryzowane formularze 
wywiadu, gwarantują one powtarzalność procesu niezależnie od tego, kto przeprowadza wywiad.

Na podstawie: P. Prokopowicz, „Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach”, s. 42.

Podstawowym założeniem wywiadu behawioralnego jest zasada: Jak było, tak będzie.

Jeżeli w przeszłości pracownik wykazywał się pewnymi pożądanymi zachowaniami, z dużym 
prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że będzie je stosował także w przyszłości. Jeśli ktoś 
wykazywał się samodzielnością w swojej poprzedniej pracy, zapewne w przyszłości też tę 
samodzielność wykaże. Istota metody polega na prowadzeniu wywiadu z kandydatem przez 
zadawanie pytań o sytuacje z przeszłości, szukając w odpowiedziach dowodów posiadanych 
kompetencji.

Podstawowym elementem wywiadu behawioralnego są pytania behawioralne, które mają 
następująca formę: 

Proszę dać przykład konkretnej sytuacji z przeszłości, w której Pan / Pani … (tutaj wpisujemy to, 
co chcemy sprawdzić). Proszę powiedzieć, co to była za sytuacja, co Pan zrobił / Pani zrobiła i jaki 
był tego efekt.

Przykłady pytań behawioralnych:

• Proszę dać przykład sytuacji, kiedy zarządzał  an dużym projektem. Co to była 
za sytuacja, co Pan konkretnie robił i jaki był tego efekt?

• Proszę opisać konkretną sytuację z przeszłości, kiedy była Pani odpowiedzialna za 

mierzenie efektów swoich działań. Co to była za sytuacja, co Pani konkretnie zrobiła 
i jaki był tego efekt?

• Proszę podać przykład sytuacji, w której musiał Pan zorganizować jakieś szkolenie. 
Co to była za sytuacja, co Pan zrobił, jaki był tego efekt?
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W procesie zbierania informacji od kandydatów, interesują nas tylko takie odpowiedzi, w których 
osoba odpowiadająca jest w stanie bardzo dokładnie opisać każdy z trzech elementów: 1) kontekst 
sytuacyjny, 2) konkretne działania przez nią wykonywane oraz 3) rezultat tych działań. 

Im dokładniejsza wypowiedź kandydata, tym lepszy dowód na potwierdzenie posiadania przez 
niego badanej kompetencji.

Jeżeli w wypowiedzi kandydata brakuje jednej z trzech części, możemy o nią dopytać, np.

• Kontekst sytuacyjny: Proszę powiedzieć więcej o specyfice tego projektu…
• Działania: Co konkretnie Pan zrobił w ramach tego projektu?
• Rezultaty: Jaki był dokładny efekt Pana działań?

Jeśli kandydat nie jest w stanie precyzyjnie opisać konkretnego wydarzenia z przeszłości, 
to przyjmujemy założenie, że nie ma dowodu na posiadanie przez niego danej kompetencji. 

Przykład pełnej wypowiedzi:

W firmie wdrażaliśmy nowe oprogramowanie do zarządzania projektami. Chodziło o to, 
aby usprawnić proces zarządzania projektami szkoleniowymi w organizacji. Moim 
zadaniem było koordynowanie całego procesu, czyli stworzenie harmonogramu, 
dobranie zespołu, który będzie mnie wspierał, przygotowanie odpowiednich szkoleń 
i ich przeprowadzenie (kontekst sytuacyjny). Zacząłem od rozpisania wszystkiego, co jest 
do zrobienia. Wykorzystałem do tego właśnie program, który chcieliśmy wdrożyć. 
Wpisałem tam wszystkie zadania do wykonania. Następnie wysłałem e-mail do kilku osób 
w organizacji z zapytaniem, kto chciałby dołączyć do projektu.  Zgłosiło  się kilka 
osób. Rozmawiałem z każdym i ostatecznie dołączyły trzy. Pracowaliśmy wspólnie 
przez trzy miesiące (działania). W efekcie wdrożyliśmy program. Do dziś 
korzysta z niego ponad 100 pracowników (rezultaty).

Odpowiedzi ogólnych i hipotecznych dotyczących przyszłości i teraźniejszości, np. „W takiej 
sytuacji powinno się zrobić…”, „Zwykle robię…” również nie możemy traktować jako dowodu 
na posiadanie kompetencji. W tej metodologii liczą się tylko odpowiedzi pełne (kontekst 
sytuacyjny, działanie, rezultat) i dotyczące konkretnych sytuacji z przeszłości.

Projektując kwestionariusz wywiadu behawioralnego, wybieramy trzy lub cztery kompetencje 
do badania i do każdej kompetencji układamy trzy lub cztery pytania behawioralne. Kandydat, 
który rzeczywiście posiada daną kompetencję bez trudu będzie potrafił przywołać dwie lub trzy 
sytuacje jej wykorzystania.

Przykład pytań behawioralnych sprawdzających kompetencje: wdrażanie szkoleń.

1. Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy była Pani odpowiedzialna za wdrożenie efektów jakiegoś 
szkolenia. Co to była za sytuacja, co Pani konkretnie zrobiła i jaki był tego efekt?

2. Proszę dać przykład jakiegoś szczególnie trudnego wdrożenia umiejętności szkoleniowych, 
za które była Pani odpowiedzialna. Co to była za sytuacja, co Pani konkretnie zrobiła i jaki był 
tego efekt?

3. Proszę opowiedzieć o sytuacji wdrożenia, która zakończyła się porażką. Co to był za proces, 
co Pani zrobiła, jaki był tego efekt?

Zwykle przygotowuje się jeden formularz na początku procesu rekrutacyjnego i następnie wielokrot-
nie z niego korzysta w rozmowach z różnymi kandydatami. Można mieć kilka pytań dodatkowych 
do każdej badanej kompetencji i stosować je zamiennie. Wszystkie powinny mieć jednak charakter 
pytań behawioralnych i dotyczyć kompetencji, którą chcemy sprawdzić. Musimy mieć pewność, 
czy dane pytanie pozwala zweryfikować posiadanie kompetencji, o którą nam chodzi.

Jak stworzyć dobre pytanie behawioralne?

Po kolei…

1. Ustalamy, jaką kompetencję chcemy badać. Określamy wskaźniki behawioralne, tj. konkretne 
przejawy zachowań opisujących kompetencję, której będziemy poszukiwać w odpowiedziach 
kandydata.

2. Szukamy sytuacji, w których dana kompetencja możliwa jest do zaobserwowania.

3. Przygotowujemy kilka pytań o sytuacje z przeszłości, które pozwalają sprawdzić posiadanie tej 
kompetencji.

4. Testujemy pytania i w razie czego wprowadzamy poprawki. Przetestowane pytania 
wprowadzamy do formularza wywiadu z kandydatem.

Pełne odpowiedzi, które nie są dowodem posiadanej kompetencji

Warto zwrócić uwagę, że na pytanie behawioralne kandydat może odpowiedzieć, prezentując 
wszystkie trzy elementy odpowiedzi (pełna odpowiedź), ale sposób jego działania w opowiadanej 
sytuacji z przeszłości, albo osiągnięty efekt może być niezgodny z naszymi oczekiwaniami. 
W takiej sytuacji odpowiedź kandydata nie jest traktowana jako dowód posiadania przez niego 
badanej kompetencji.

Przykład odpowiedzi kandydata na pytanie behawioralne sprawdzające kompetencję 
– prowadzenie szkoleń: 

Rekruter: Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy prowadził Pan szkolenie, a jakiś uczestnik 
to utrudniał.Co to była za sytuacja, co Pan konkretnie zrobił i jaki był tego efekt?

Kandydat: Podczas szkolenia z nowych języków programowania, które realizowaliśmy trzy 
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miesiące temu, byłem odpowiedzialny za poprowadzenie krótkiego kilkugodzinnego modułu. 
Był tam informatyk, który zadawał mnóstwo pytań i podważał to, co mówiłem. Przeszkadzało 
to innym uczestnikom szkolenia (kontekst sytuacyjny). Powiedziałem mu, że jak będzie 
przeszkadzał, to go poproszę o opuszczenie szkolenia i przekażę informację o jego zachowaniu 
przełożonemu (działanie). Do końca szkolenia był cicho (rezultat).

Kandydat opowiedział o konkretnej sytuacji z przeszłości, ale sposób jego reakcji był niezgodny 
z oczekiwaniami rekrutera. Spodziewanym w tej sytuacji zachowaniem byłaby indywidualna 
rozmowa z przeszkadzającym uczestnikiem szkolenia podczas przerwy, sprawdzenie jego potrzeb, 
zamiast straszenia konsekwencjami. Dlatego ta wypowiedź nie została potraktowana jako dowód 
posiadanej przez kandydata kompetencji.

Skala ocen badanej kompetencji

Oceniając poszczególne odpowiedzi dla każdej z kompetencji, stosujemy następującą skalę:

1 – brak posiadanej kompetencji
2 – kompetencja częściowo posiadana
3 – kompetencja posiadana i jej poziom dostosowany do wymagań stanowiska
4 – kompetencja posiadana, ale jej poziom nieco przewyższa wymagania stanowiska
5 – kompetencja posiadana, ale jej poziom bardzo wyraźnie przekracza wymagania stanowiska.

Szukając kandydata, szukamy osób posiadających kompetencje na poziomie 3.

Jeżeli wybieramy osobę, która posiada kompetencje przewyższające wymagania, musimy się liczyć 
z tym, że kandydat może się szybko znudzić zadaniami i odejść. 

Celem rekrutacji na stanowisko Lidera zmiany nie jest wybór kandydata, który posiada 
najwyższe kompetencje, tylko takiego z najbardziej dostosowanymi do pełnienia tej roli.

Przykładowy formularz wywiadu behawioralnego sprawdzającego cztery wymiary odporności 
psychicznej kandydata na stanowisko Lidera zmiany znajduję się w części z Narzędziami: 

Arkusz - Formularz rekrutacji na stanowisko Lidera zmiany.

3.5.4 NARZĘDZIA BADANIA GOTOWOŚCI PRACOWNIKÓW DO UCZESTNICTWA 
W SZKOLENIACH I WDRAŻANIA ZMIAN

Dobór odpowiedniej formy wsparcia szkoleniowego w kontekście wdrażania zmian 
związanych z Przemysłem 4.0 to niemałe wyzwanie. Skąd bowiem wiedzieć, czy dla danego 
pracownika bardziej efektywne będzie uczestniczenie w szkoleniu niż w mentoringu, albo 
w doradztwie niż w coachingu?
Z pomocą przychodzi koncepcja przywództwa sytuacyjnego3. Chcąc wiedzieć, jaka 
forma rozwoju będzie dobra, należy zdiagnozować wspólnie z pracownikiem etap jego rozwoju 
w kontekście wyzwania, z którym będzie się teraz mierzyć.
 
Analiza ta powinna przebiegać na dwóch płaszczyznach:

• badamy poziom kompetencji,
• badamy poziom zaangażowania.

Jak dokonać tej analizy?

Jest ona dwuetapowa i powinna być wykonywana w kontekście jakiegoś zadania, albo wyzwania, 
jakie stoi przed pracownikiem (np. w kontekście wdrażanych zmian związanych z Przemysłem 4.0 
– (wprowadzenie nowych maszyn na linii produkcyjnej).

3 K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN 2010.
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1. Opiera się na obserwacji danego pracownika przez Lidera zmiany pod kątem poziomu 
zaangażowania i posiadanych kompetencji. 
 
Pomocne pytania, jakie powinien sobie zadać Lider zmiany, to: 

• Czy prezentowana wiedza i umiejętności pracownika są wystarczające do realizacji tego 
zadania? 

• Czy umiejętności transferowe pracownika są wystarczające do realizacji tego zadania 
(czyli umiejętności związane z realizacją podobnych zadań – czy pracownik radził sobie 
w podobnych sytuacjach)?

• Jaki jest poziom motywacji, entuzjazmu, zaangażowania pracownika? 
(nastawienie: + lub -)

• Jaki jest poziom pewności siebie, wiary we własne siły pracownika? (nastawienie: + lub -) 

2. Drugim krokiem jest ocena poziomu kompetencji i zaangażowania na podstawie rozmowy 
z pracownikiem. Liderowi zmiany może się podczas obserwacji wydawać, że dana osoba 
radzi sobie lepiej niż on sam uważa. Dobrze więc jest poznać oczekiwania zatrudnionego, 
jego subiektywne odczucia i usłyszeć, jakiego wsparcia potrzebuje. 

Na bazie powyższej dwuetapowej analizy Lider zmiany może przypisać daną osobę do jednego 
z 4 etapów rozwoju pracownika, wymagającego innego wsparcia w kontekście wdrażania zmian:

Pracownik z wysokimi kompetencjami i wysokim zaangażowaniem „E4” – Samodzielny ekspert

Te osoby potrzebują m.in.:

• powierzenia im odpowiedzialności za zadania,
• zaufania,
• samodzielności i samostanowienia o sobie,
• decyzyjności.

Dla nich dobry będzie coaching i Mental Sparing Partnerstwo.

Pracownik z wysokimi / średnimi kompetencjami i niskim / zmiennym zaangażowaniem
„E3” – Kompetentny, lecz ostrożny praktyk

Te osoby potrzebują m.in.:

• zachęty do przejęcia inicjatywy przy wyznaczaniu celów, planowaniu czy rozwiązywaniu 
problemów,

• przestrzeni na zadawanie pytań,
• wysłuchania,
• wsparcia.

Dla nich dobre będą wszelkie metody mające na celu udzielenie wsparcia, może być to Mental 
Sparing Partnerstwo.
 
Pracownik z niskimi kompetencjami i niskim zaangażowaniem „E2” – Rozczarowany adept

Te osoby potrzebują m.in:

• wsparcia w rozwiązywaniu problemów,
• odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” coś ma być wdrażane,
• informacji zwrotnej, docenienia,
• wysłuchania zastrzeżeń.

Dla nich dobre są wszelkie metody konsultacyjne – mentoring, doradztwo. 

Pracownik z niskimi kompetencjami i wysokim zaangażowaniem „E” – Entuzjastyczny debiutant

Te osoby potrzebują m.in:

• planu rozwoju,
• informacji, wiedzy,
• jasnego podziału ról i zadań,
• wskazówek i częstego feedbacku.

Dla nich dobre są wszelkie metody instruktażowe, szkolenie, warsztaty.
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Jako lider w swojej organizacji odpowiedz na poniższe pytania. 

Lista narzędzi:

• Arkusz – Organizacja ucząca się – Czy to o nas?
• Arkusz – Ocena gotowości pracowników do wprowadzania zmian
• Arkusz wywiadu – Konsekwencje zmiany
• Arkusz- Formularz rekrutacji na stanowisko Lidera zmiany

3.6 PRZYKŁADY NARZĘDZI

ARKUSZ – ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ – CZY TO O NAS?

PYTANIE – BLOK 1 – MISTRZOSTWO OSOBISTE TAK NIE

Czy moi pracownicy chcą się uczyć i doskonalić?

Czy zachęcam pracowników do kreatywności?

Czy nagradzam za niestandardowe rozwiązywanie problemów?

PYTANIE – BLOK 2 – WSPÓLNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI TAK NIE

Czy mamy w organizacji określony system wartości?

Czy pracownicy znają misję naszej organizacji?

Czy cele, misja i wizja organizacji wypracowywana jest wspólnie 
z pracownikami?

PYTANIE – BLOK 3 – MODELE MYŚLOWE TAK NIE

Czy wiem, jakie są utarte schematy myślenia moich pracowników?

Czy rozmawiamy w organizacji na temat różnych punktów widzenia 
(czy jest przyzwolenie i przestrzeń na takie rozmowy)?

Czy staram się wyłapywać przekonania moich pracowników, które 
blokują ich rozwój?

PYTANIE – BLOK 4 – ZESPOŁOWE UCZENIE SIĘ TAK NIE

Czy zespoły w mojej organizacji ściśle ze sobą współpracują?

Czy członkowie poszczególnych zespołów wyciągają wnioski ze 
swoich błędów i dzielą się z innymi wyciągniętymi wnioskami?

Czy jest przepływ wiedzy pomiędzy zespołami w mojej organizacji?

PYTANIE – BLOK 5 – MYŚLENIE SYSTEMOWE TAK NIE

Czy szukając przyczyn trudności, patrzę na całość organizacji?

Czy uczę pracowników myślenia przyczynowo-skutkowego, 
uświadamiając, jaki wpływ ma praca jednego na drugiego?

Czy pracownicy wiedzą, jak jest ich rola w całej firmie i jak ich praca 
przekłada się na wynik całej organizacji?

Jakie działania wdrożę 
w pierwszej kolejności? Data wdrożenia: Data weryfikacji 

wyniku wdrożenia:

1.

2. 

3.

Przejrzyj odpowiedzi. Porównaj, w którym bloku masz najwięcej twierdzących odpowiedzi:

BLOK 1 – MISTRZOSTWO OSOBISTE
BLOK 2 – WSPÓLNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI
BLOK 3 – MODELE MYŚLOWE
BLOK 4 – ZESPOŁOWE UCZENIE SIĘ 
BLOK 5 – MYŚLENIE SYSTEMOWE

Poddaj wynik refleksji. Co te odpowiedzi mówią o Twojej organizacji?
Przeanalizuj pytania, na które odpowiedziałeś „NIE”. Jakie obszary w organizacji wymagają 
zmiany?

Zaplanuj pierwsze kroki prowadzące w stronę tworzenia organizacji uczącej się:
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Narzędzie to służy do diagnozy potencjalnego oporu przed zmianą. W lewej kolumnie 
są potencjalne przyczyny sprzeciwu. Twoim zadaniem jest, na podstawie rozmów z pracownikiem, 
określić, na ile prawdopodobne jest wystąpienie danej obawy. 

ARKUSZ – OCENA GOTOWOŚCI PRACOWNIKA DO WPROWADZANIA ZMIAN

Imię i nazwisko pracownika:

Data analizy:

Bardzo mało 
prawdopodobne

Mało 
prawdopodobne Możliwe Prawdopodobne Bardzo 

prawdopodobne

Obawa o swoje 
stanowisko 1 2 3 4 5

Utrata pozycji 
eksperta 1 2 3 4 5

Konieczność 
opanowania nowych 
umiejętności

1 2 3 4 5

Zmiana wpływów, 
autorytetów, 
układu sił

1 2 3 4 5

Zmiana sposobu 
komunikacji 1 2 3 4 5

Utrata statusu 1 2 3 4 5

Zmiana nawyków 
i przyzwyczajeń 1 2 3 4 5

Ograniczone 
zrozumienie 
konsekwencji zmian

1 2 3 4 5

Niska tolerancja 
na zmiany 1 2 3 4 5

Inne 1 2 3 4 5

Przeanalizuj prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych obaw. 

Wypisz trzy, które w kontekście wdrażanej zmiany mogą mieć największe znaczenie:

1. …………………………........
2. …………………………........
3. …………………………........

Wypisz konieczne działania zaradcze:

1. …………………………........
2. …………………………........
3. …………………………........

1. W jaki sposób proponowany projekt zmiany wpłynie na Twoją sytuację w firmie? 
 

2. Jakie będą Twoim zdaniem jego konsekwencje w odniesieniu do Twojej sytuacji? 
 

3. Czy przewidujesz jakieś negatywne konsekwencje? Jeśli tak – to jakie? 
 

4. Jakie środki zaradcze, Twoim zdaniem, powinny zostać w związku z tym uwzględnione 
w projekcie? 
 

5. Czy przewidujesz jakieś pozytywne konsekwencje dla siebie. Jeśli tak – to jakie? 
 

6. W jaki sposób mogłabyś / mógłbyś wesprzeć projekt i jego realizację? 
 

7. Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze czynniki, które przesądzają o powodzeniu 
projektu? 

Na podstawie: J. A. Cannon, R. McGee (2012), Rozwój i zmiana w organizacji. Zestaw narzędzi, Warszawa: 
Wolters Kluwer business, s. 119-120.

ARKUSZ WYWIADU – KONSEKWENCJE ZMIANY
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FORMULARZ REKRUTACJI NA STANOWISKO LIDERA ZMIANY

Podsumowanie wyników:

Przenieś wyniki wszystkich komponentów odporności psychicznej:

• kontrola / poczucie wpływu –>     wynik: ……….

• zaangażowanie –>      wynik: ……….

• wyzwanie –>      wynik: ……….

• pewność siebie –>     wynik: ……….

Oceniając odpowiedzi, użyj skali:

1 – brak posiadanej kompetencji
2 – kompetencja częściowo posiadana
3 – kompetencja posiadana i jej poziom dostosowany do wymagań stanowiska
4 – kompetencja posiadana, ale jej poziom nieco przewyższa wymagania stanowiska
5 – kompetencja posiadana, ale jej poziom bardzo wyraźnie przekracza wymagania 

Rekomendacja: REKOMENDUJĘ  /  NIE REKOMENDUJĘ

Imię i nazwisko kandydata

Data rozmowy

Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad

Uwagi:

Kontekst sytuacyjny Działania Rezultat

Badana kompetencja: kontrola / poczucie wpływu

Ocena:    ...............................................................

Definicja: przez pojęcie kontroli jako takiej rozumie się na ogół poczucie wpływu 
na własne życie. Osoba mająca takie poczucie jest przekonana, że w wystarczającym 
stopniu panuje nad czynnikami wpływającymi na jej zachowanie i wydajność, dlatego 
wierzy, że jest w stanie osiągnąć to, co sobie wyznaczyła. Drugim komponentem 
skali kontroli jest umiejętność zarządzania emocjami. Wskaźnik ten opisuje, jak 
dalece jednostka panuje nad swoimi emocjami i w jakim stopniu ujawnia innym swój stan 
emocjonalny.

Przykładowe wskaźniki behawioralne:

• Ma poczucie, że sukces zależy od niego samego i od jego nastawienia do zadania 
oraz, że nic go nie powstrzyma przed jego osiągnięciem. 

• Zazwyczaj nie potrzebuje potwierdzania swojej wartości przez innych ludzi ani 
zachęt czy wsparcia z ich strony.

• Potrafi decydować o tym, ile informacji o swoim stanie emocjonalnym ujawni 
innym.

• W trudnych okolicznościach potrafi zachować spokój.
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Kontekst sytuacyjny Działania Rezultat

Badana kompetencja: zaangażowanie

Definicja: Zaangażowania wskazuje, w jaki sposób postrzegamy nasze cele i zadania, ile jesteśmy 
w stanie obiecać, zwłaszcza rzeczy konkretnych i mierzalnych, oraz do jakiego stopnia angażujemy 
się w spełnianie naszych obietnic. Mogą to być obietnice, które składamy innym lub sobie samym. 
Składanie obietnic i dotrzymywanie ich dotyczy dwóch podskal zaangażowania.

Przykładowe wskaźniki behawioralne:

• Jest skupiony na celu, który ma osiągnąć.
• Jest wytrwały w realizacji danego celu, mimo przeciwności losu.
• Kiedy komuś coś obiecuje, dotrzymuje słowa.

Ocena:    ...............................................................

Definicja: Ten komponent odporności psychicznej mówi o tym, w jaki sposób 
reagujemy na wyzwania. Wyzwanie to każde działanie lub wydarzenie, które 
postrzegamy jako odstępstwo od normy i które wymaga od nas elastyczności. Wyróżniamy dwie 
podskale wyzwania. Pierwsza dotyczy podejścia do zmian i nowych doświadczeń. Druga ocenia, 
jakie jest nasze podejście do wyników, zarówno dobrych, jak i złych.

Przykładowe wskaźniki behawioralne:

• Poszukuje nowych doświadczeń. 
• Podejmowanie ryzyka uznaje za ekscytujące i ciekawe, widząc w tym okazję 

do nauki i osobistego rozwoju. 
• Zarówno sukces, jak i porażka są dla niego / niej pozytywnym źródłem informacji 

zwrotnych na temat własnej efektywności. Wykorzystuje je do rozwoju.

Kontekst sytuacyjny Działania Rezultat

Ocena:    ...............................................................

Badana kompetencja: wyzwanie
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Badana kompetencja: pewność siebie

Definicja: Pewność siebie wskazuje, jak radzimy sobie z niepowodzeniami lub z wyzwaniami, które 
mogą zakończyć się porażką. Wyróżniamy dwie podskale: 
Pewność siebie dotycząca wiary we własne umiejętności oraz pewności siebie 
w relacjach z innymi.

Przykładowe wskaźniki behawioralne:

• Akceptuje to, że niepowodzenia są nieodłączną częścią codziennego życia.
• Porażki przyjmuje jako coś naturalnego.
• W sytuacji komplikacji i silnego oporu innych osób zazwyczaj potrafi się pozbierać, 

otrząsnąć i z determinacją, nawet większą niż wcześniej, działać dalej.
• Wierzy, że jest w stanie ukończyć zadania, które innym ludziom – o podobnych 

zdolnościach, lecz mniejszej pewności siebie – mogą wydawać się za trudne.
• Jest asertywny w relacjach z innymi.
• Promuje siebie w grupie.
• Radzi sobie z ludźmi trudnymi w kontakcie.

Kontekst sytuacyjny Działania Rezultat

Ocena:    ...............................................................



4. REKOMENDACJE DO SZKOLEŃ I DORADZTWA

• Wstęp
• Doradztwo i szkolenia w Przemyśle 4.0.

• Specyficzne wyzwania w Przemyśle 4.0.
• Proces uczenia się

• Metody wspierające zmianę
• Doradztwo
• Szkolenia
• Mentoring
• Coaching
• Metoda Mental Sparing Partnerstwa (MSP)

• Formy rozwoju w organizacji
• Tradycyjne vs Oparte o nowe technologie
• Indywidualne vs Grupowe
• Synchroniczne vs Asynchroniczne

• Efektywne procesy wspierania w zmianie
• Efektywne procesy szkoleniowe
• Metody wsparcia wdrożenia

• Dobre praktyki
• Przygotowanie do szkolenia
• Opór i praca z oporem

• Przykłady narzędzi
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4.1 WSTĘP

W tym podrozdziale ujęte są wyzwania, jakie stoją przed organizatorami szkoleń i doradztwa 
dla osób dorosłych, psychologiczne aspekty związane ze zdobywaniem wiedzy oraz specyfika 
szkoleń i doradztwa w kontekście Przemysłu 4.0. Dodatkowo wypunktowano, co należy robić, aby 
skutecznie wdrażać i utrzymywać efekty uczenia się.
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4.2.1 SPECYFICZNE WYZWANIA W PRZEMYŚLE 4.0

Realizacja idei Przemysłu 4.0 jest możliwa dzięki zoptymalizowanemu i całościowemu 
podejściu do automatyzacji i robotyzacji całego procesu produkcyjnego. Na etapie budowania 
rozwiązań do wdrożenia należy wziąć pod uwagę całą strukturę przedsiębiorstwa wraz ze 
wszystkimi procesami mającymi wpływ na produkt końcowy. Podejście całościowe daje możliwość 
wdrażania etapowego / modułowego zapewniającego ciągłość zmian, realne korzyści i możliwość 
ulepszania wprowadzonych rozwiązań we wcześniejszych latach inwestycyjnych.
W sytuacji realizowania procesu zmian tylko i wyłącznie jako zamkniętego projektu, „plomby”, 
niemożliwe jest osiągnięcie właściwego efektu końcowego. W takim podejściu wyliczenie 
poprawnej i całościowej stopy zwrotu z inwestycji jest niemożliwe.

INTERNET RZECZY

Przemysłowy internet rzeczy ma za zadanie gromadzenie dużej ilości danych z procesów 
produkcyjnych i przesyłanie ich do centrów przetwarzania. Zgromadzone informacje dają 
możliwość zoptymalizowania działań systemów produkcyjnych – zwiększenie efektywności 
produkcji.
W zakresie internetu rzeczy w aspekcie Przemysłu 4.0 należy wziąć pod uwagę sposoby 
komunikacji pomiędzy produktami i urządzeniami. Aktualnie wykorzystywane protokoły to:

4.2 DORADZTWO I SZKOLENIA W PRZEMYŚLE 4.0

Opisane zostaną tu dwa rodzaje aktywności wspierających zmiany w organizacji, tj. szkolenia oraz 
doradztwo.

Doradztwo jako proces koncentruje się na diagnozie funkcjonowania organizacji i wskazywania 
efektywnych sposobów jej usprawnienia.
Szkolenia koncentrują się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności koniecznych do wprowadzenia 
tych usprawnień.

Dodatkowo omówione zostaną inne metody uczenia się, w których ciężar procesu nabywania 
nowej wiedzy lub umiejętności przesuwa się z osoby nauczającej na uczącą się. Chodzi tutaj 
w szczególności o mentoring, coaching, metodę Mental Sparing Partnerstwa (MSP). Aktywne 
angażowanie osób uczących się zwiększa efektywność procesów uczenia.

Rola osób wspierających uczenie

Doradca odpowie na pytanie, co powinno zostać zmienione i w jaki sposób. Trener nauczy tego, 
co jest konieczne, aby zmiana mogła zostać wdrożona. Coach, mentor, Mental Sparing Partner 
będzie towarzyszył na etapie planowania i wprowadzania zmiany.
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• GSM
• GPS 
• RFID
• WI-FI
• BLUETOOTH
• NFC

Przemysłowy internet rzeczy najczęściej użytkowany jest w zakresie lokalizacji półproduktów 
(składowych produktu końcowego) lub produktu docelowego. Już Przemysł 3.0 wprowadził 
systemy identyfikacji w zakresie szeroko rozumianych systemów magazynowych. Przemysł 4.0 
proponuje nowy program w zakresie lokalizacji statycznej i mobilnej. 
W realizacji koncepcji Przemysłu 4.0, należy wziąć pod uwagę identyfikację maszyn, urządzeń, 
produktów za pomocą systemów identyfikacji.

Praktyczne zastosowanie:

• Ewidencja produkcji.
• Ewidencja operatorów (MIFARE).
• Kontrola dostępu.
• Automatyczna inwentaryzacja.
• Ewidencja magazynowa.
• Gromadzenie danych (zdarzeń).

Ograniczenia technologiczne, które wpłyną na wybranie kierunku systemu komunikacji:

• Odległość – w tym aspekcie konieczne jest przeprowadzenie analizy, na jaką odległość mają 
być przesyłane dane, jak dużo na raz ma być odczytywane, czy po drodze będą inne urządzenia 
lub pomieszczenia mogące zakłócać lub blokować sygnał.

• Kompatybilność – konieczna jest weryfikacja, czy wybrana technologia, aplikacja, maszyna 
są w stanie porozumieć się i przesłać odpowiednią ilość danych do maszyn / urządzeń, które 
znajdują się w danym zakładzie produkcyjnym. Technologie zmieniają się z roku na rok 
i każdy nowy protokół komunikacyjny chce być „nowym standardem”, który nie zawsze wspiera 
możliwość wymiany danych z systemami / urządzeniami z lat wcześniejszych.

• Otwartość komunikacji – urządzenie lub system, które ma być przedmiotem projektu, musi 
mieć możliwość edycji i rozbudowy kodu źródłowego. Konieczne jest posiadanie prawa 
do tego kodu (w pełnym zakresie lub w licencyjnym). W innym przypadku dodatkowa 
obsługa, rozbudowa spowodują zwiększenie wartości inwestycji. Dodatkowo istnieje ryzyko 
uzależnienia od jednego dostawcy, co nie pozwoli na konkurencyjne ceny przy kolejnych 
inwestycjach.

• Zakłócenia sygnałów – różne technologie komunikacyjne przesyłają dane pomiędzy 
sobą za pomocą wykorzystania różnych częstotliwości. Konieczne jest sprawdzenie, jakie 
częstotliwości są używane aktualnie w zakładzie produkcyjnym, aby nie dokonać zakupu 
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systemu lub urządzenia, które nie będą mogły współpracować z istniejącymi. Na zakłócenie 
sygnałów mają również wpływ materiały budowlane, sieci elektroenergetyczne, wibracje 
innych maszyn. Przed wdrożeniem należy zatem rozpatrzyć inne czynniki zakupu niż tylko 
cena.

• Skalowalność – na rynku dostaw i usług jest wiele podmiotów, które dostarczają systemy 
i maszyny „szyte na miarę”. Aby mieć możliwość rozważanej rozbudowy maszyny, wzbogacenia 
jej o kolejny proces lub podłączenia systemu do zarządzania produkcją, należy zweryfikować, 
czy aktualny zakup daje taką możliwość. Przez hasło skalowalność powinno się również 
rozumieć możliwość realizacji inwestycji etapami, co pozwoli na zmniejszenie obciążenia 
finansowego w danym roku obrachunkowym. Ważne jest też, aby dokonać analizy warunków 
gwarancji i wsparcia technicznego od dostawcy. Kluczowa jest świadomość tego, co można 
zrobić samodzielnie, i na co można liczyć od dostawcy jako partnera w biznesie, a nie tylko 
dostarczyciela przysłowiowej „przesyłki”.

• Autokonfiguracja – co się stanie w trakcie awarii, nagłego zatrzymania, nieprzewidzianego 
zdarzenia? Czy zakupione system lub maszyna mają funkcję uruchomienia na zasadzie tzw. 
„ustawień fabrycznych” lub za pomocą pliku z kopią zapasową? Często dostawca nie daje takiej 
możliwości i w każdym z nietypowych zdarzeń wynagradza sobie tanią sprzedaż dodatkowymi 
fakturami, które w podsumowaniu 12- lub 24-miesięcznej gwarancji równają się wartości 
zakupu pierwotnego.

Przemysł 3.0 wprowadził na rynek nowe rozwiązania, dzięki którym możliwa jest 
weryfikacja jakościowa komponentów lub procesów kluczowych w odniesieniu do poprawności 
produkcyjnej. Niestety systemy wykazują duże ograniczenia, takie jak: środowiskowe 
(np. oświetlenie, zapylenie), zakres rzeczywistej pracy, brak jednorodnych aplikacji do obsługi, 
wysokie koszty zakupy i wdrożenia. Ograniczenia wpłynęły na konieczność zmiany podejścia 
i połączenia maszyn z systemami informatycznymi, stąd też nowa rewolucja przemysłowa – 4.0.

Przemysł 4.0 to nowe kierunki rozwoju:

• Integracja różnych urządzeń w jednym, np. kamera z czytnikiem kodów.
• Kompaktowość.
• Uniwersalność zastosowania.
• Duża liczba programów użytkowych w ramach jednej licencji.

Wskazany kierunek rozwoju wpłynął na identyfikację maszyn, urządzeń, produktów za pomocą 
mobilnych systemów identyfikacji (autonomiczne wózki, skanery bezpieczeństwa, skanery 3D, 
systemy wizyjne 3D).

Wymagania odnośnie do możliwości wdrażania nowych rozwiązań w zakresie internetu rzeczy:

• Zmiana podejścia SAFETY – bazowanie na istniejących zasadach bezpieczeństwa maszyn 
i operatorów nie pozwoli na wprowadzenie nowych technologii. Przepisy prawne i dyrektywy 
nie nadążają za zmianami technologicznymi. Konieczne jest, aby wewnątrz własnej organizacji 
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Wytyczne odnośnie do szkoleń w zakresie internetu rzeczy:

• bezpieczeństwo produkcji: zapoznanie się z normami w zakresie bezpieczeństwa 
i standardów stosowanych zabezpieczeń, aby mieć pewność, że wprowadzane zmiany są 
zgodne z dyrektywami, a uzyskany certyfikat CE jest poprawny;

• poznanie technologii komunikacyjnych w zakresie identyfikacji produktu wraz z ich 
ograniczeniami – systemy pomiarowe: szkolenie z nowoczesnych urządzeń, które pozwolą 
na wdrożenie jednego, zintegrowanego urządzenia przesyłającego dane do systemu kontroli 
jakości lub zarządzania produkcją;

• poznanie możliwości programowania urządzeń: szkolenie złożone z kilku etapów 
ze względu na stopień zaawansowania pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie możliwości 
technologicznych, jak również własnego programowania maszyn lub systemów w dalszym 
cyklu rozwoju produktu;

• możliwość integracji rozwiązań z systemami informatycznymi: poznanie systemów 
komunikacyjnych kompatybilnych z planowanym do wdrożenia rozwiązaniem, szkolenie 
miałoby na celu poznanie technologii, która da możliwość rozwoju, skalowalności inwestycji, 
wprowadzania nowych modułów na dalszych etapach rozwoju projektu lub produktu;

• bazy danych do gromadzenia informacji: szkolenie pozwoli poznać produkty dostępne 
na rynku, ich możliwości oraz ograniczenia, a także wskaże, które rozwiązania są 
opensourcowe (darmowe i otwarte do rozbudowy) lub komercyjne (płatne licencje, 
utrzymanie, wsparcie);

• bezpieczeństwo danych: jest to jedna z barier wprowadzenia nowoczesnych technologii. 
Należy poznać możliwości zabezpieczeń z zakresu infrastruktury informatycznej, systemów 
bezpieczeństwa danych oraz ochrony danych przed wyprowadzeniem ich przez aktualnie 
pracujących ludzi.

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, że szkolenie musi się odbyć na komputerach z odpowiednim 
oprogramowaniem lub na maszynie ze zbliżonymi funkcjonalnościami do tego, co chcesz 
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osiągnąć;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;

• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube lub 
na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• planuj szkolenia z wybranymi dostawcami rozwiązań;

• wybieraj interesujące Cię rozwiązania i poziom wiedzy, który chcesz zdobyć;

• prezentacja przekrojowa może trwać do 1,5 godziny do dopracowania szczegółowego 
wybranego kierunku rozwoju przez klienta końcowego;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia;

• dopilnuj, aby kurs odzwierciedlał branżę, w której prowadzisz działalność;

• spraw, aby szkolenie nie było przekrojowym spotkaniem sprzedażowym jednego dostawcy;

• zweryfikuj kompetencje trenera, zadbaj, aby miał on doświadczenie praktyczne.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Sztuczna inteligencja opiera się w głównej mierze na algorytmach uczenia maszynowego 
(machine learning). Polega na poszukiwaniu wzorców zachowań w zakresie danych, które 
aktualnie podlegają analizie (badane są dane gromadzone za pomocą różnych systemów 
przetwarzania informacji i identyfikacji produktów i procesów produkcyjnych). Na podstawie 
przetworzonych danych i ich analizy zostaje podjęta decyzja o konkretnych działaniach w celu 
zapewnienia poprawności cyklu produkcyjnego.
Algorytmy mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie, jeżeli przygotowany system 
analityczny jest zasilany danymi wsadowymi. W aktualnych cyklach produkcyjnych dane 
wpisywane są ręcznie za pomocą raportów z poszczególnej zmiany produkcyjnej. Przemysł 4.0 
wymusza, aby dane do sprawdzenia wpływały do systemów analitycznych w sposób automatyczny, 

mieć osobę z „otwartym umysłem”, która znajdzie możliwości zastosowania nowych 
technologii, zamiast blokować zmiany ze względu na sztywne rozumowanie przepisów. Normy 
i dyrektywy ewoluują, pozostawiają coraz więcej swobody interpretacji, zawsze jednakże 
należy pamiętać, że „bezpieczeństwo jest najważniejsze”.

• Otwartość zasobów ludzkich – zmiany technologiczne budzą blokadę wśród pracowników 
i kadry zarządzającej. Ludzie, którzy pracują w firmie muszą być lokomotywą do zmian, 
powinni upatrywać korzyści we wprowadzaniu systemów / maszyn, które będą wspierały ich 
pracę, a dla firmy przyniosą zwiększenie przychodów i stabilizację. 

• Zmiana profilu pracownika – konieczne jest szkolenie nowego rodzaju pracowników. 
Należy wykształcić „operatora 4.0”, czyli osobę, która będzie łączyła różne aspekty 
technologiczne i produkcyjne. Nowy pracownik musi znać produkt, identyfikować się 
z firmą i mieć chęć dalszego rozwoju. W innym przypadku ciągła roszada pracowników będzie 
generowała dodatkowe koszty.
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a wyniki analizy były prezentowane w czasie rzeczywistym.
Zasilanie danymi staje się zatem warunkiem brzegowym dającym możliwość korzystania 
z zaawansowanych algorytmów, a co za tym idzie ze sztucznej inteligencji. Nie będziesz miał 
możliwości korzystania z nowoczesnych rozwiązań, jeżeli nie zapewnisz dostępu do danych, które 
mają stanowić archiwum, studium przypadku, modelu zachowań. Maszyny będą mogły się dalej 
uczyć oraz interpretować dane, jednak to Ty musisz zapewnić wzorzec.

Dane możesz wprowadzić do systemu analitycznego za pomocą:

• Systemów PLC (programowalny sterownik logiczny): określ wszystkie aspekty zachowań 
i kolejność zdarzeń w schemacie logicznym systemu.

• Systemu sensorów: zdefiniuj, jakie dany czujnik ma zadanie i jaką wartość danych chcesz 
otrzymać.

• Systemów wizyjnych – zdefiniuj wzorzec, tzw. „mastersample”, czyli produkt, do którego 
system będzie porównywał kolejne elementy produkcyjne.

• Urządzeń programowalnych (np. sterowniki napędów) – zdefiniuj, jaką czynność powinno 
wykonać urządzenie, możesz połączyć to z danymi z sensorów lub czujników wizyjnych, aby 
np. odrzuciło produkt niespełniający norm jakościowych.

• Robotów, cobotów – określ cykl pracy, jaki ma wykorzystać narzędzie, z jaką prędkością 
powinno poruszać się ramię robota na każdym etapie produkcji.

• Dedykowanych inteligentnych produktów biorących udział w wytwarzaniu lub będących 
wynikiem cyklu produkcyjnego – zdefiniuj dane, które są na bieżąco gromadzone, 
agregowane, porównywane i określ, jaki ma to mieć wpływ na Twój cykl produkcji.

• Systemów bezpieczeństwa – zdecyduj, w jaki sposób zagrożenia pojawiające się w procesie 
wytwarzania powinny być sygnalizowane i jak w związku z nimi ma wyglądać dalszy cykl 
produkcyjny.

Wytyczne co do szkoleń w zakresie sztucznej inteligencji:

• programowanie systemów bezpieczeństwa: poznaj możliwości zabezpieczenia maszyny 
przed ingerencją operatora, poznaj możliwości zminimalizowania ryzyka dla operatora 
przy współpracy z maszyną, dowiedz się, jakie są formy zabezpieczeń mechanicznych 
lub technologicznych;

• programowania systemów PLC: poznaj dostępne systemy PLC na rynku, zobacz, jakie 
modele poszczególnych sterowników dają największe możliwości, zobacz, jak się programuje 
systemy PLC i jak wspomagają one automatyzację cyklu produkcyjnego;

• programowania robotów, cobotów: dowiedz się, jakie ramiona robotów i cobotów są 
dostępne na rynku, sprawdź ich możliwości i ograniczenia, upewnij się, czy reklama 
produktowa jest prawdziwa i po wdrożeniu uzyskasz efekt, który zakładasz lub ten 
przedstawiany przez przedstawiciela handlowego danego producenta;

• programowanie systemów wizyjnych: sprawdź rozwiązania dostępne na rynku, poznaj 
możliwości poszczególnych urządzeń oraz ich ograniczenia, sprawdź, czy istniejące systemy 
komunikacyjne będą kompatybilne z rozwiązaniami, które aktualnie analizujesz;
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• programowania napędów i systemów XYZ: poznaj oferty producentów, korzyści 
i ograniczenia, przeanalizuj możliwość wykorzystania w Twoim zakładzie produkcyjnym, 
sprawdź możliwość integracji i programowania urządzeń przy wykorzystaniu własnych 
zasobów ludzkich;

• programowanie sensorów: sprawdź systemy komunikacji, poznaj rodzaje danych, które mogą 
być przez konkretne sensory przekazane do systemów informatycznych, porównaj ilości 
danych przesyłanych przez poszczególne sensory, poznaj ich ograniczenia.

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, że szkolenie musi się odbyć na komputerach z odpowiednim 
oprogramowaniem lub na maszynie ze zbliżonymi funkcjonalnościami do tego, co chcesz 
osiągnąć;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;

• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube 
lub na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• planuj szkolenia z wybranymi dostawcami rozwiązań;

• wybieraj interesujące Cię rozwiązania i poziom wiedzy, który chcesz zdobyć;

• prezentacja przekrojowa może trwać do 1,5 godziny do dopracowania szczegółowego 
wybranego kierunku rozwoju przez klienta końcowego;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia;

• dopilnuj, aby kurs odzwierciedlał branżę, w której prowadzisz działalność;

• spraw, aby szkolenie nie było przekrojowym spotkaniem sprzedażowym jednego dostawcy;

• zweryfikuj kompetencje trenera, zadbaj, aby miał on doświadczenie praktyczne.

DIGITAL TWIN

Digital twins to koncepcja wykorzystywana od ponad 30 lat i odzwierciedlająca 
możliwość stworzenia wirtualnego, bliźniaczego obiektu fizycznego. Technologia „cyfrowego 
bliźniaka” była wykorzystywana dotychczas głównie na etapie konstrukcyjnym i projektowym, aby 
porównać model wytworzony z wzorem produktu w formacie CAD.
Przemysł 4.0 wynosi „cyfrowego bliźniaka” na wyższy poziom. Wykorzystanie danych 
z etapu projektowania, fazy użytkowania produktu w odniesieniu do rzeczywistych danych 
produkcyjnych oraz modelu bazowego pozwoli na analizę możliwości wprowadzenia zmian 
i modyfikacji w cyklu produkcyjnym, jak i w samym produkcie na żywym, wirtualnym 
modelu (będącym odzwierciedleniem stanu rzeczywistego 1:1). Wszystko po to, aby uniknąć 
ryzyka wprowadzania zmian w rzeczywistym świecie danego produktu lub zminimalizować je.
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• programowanie systemów „cyfrowego bliźniaka” w zależności od wybranych dostawców 
rozwiązania: poznaj gotowe rozwiązania istniejące na rynku, sprawdź, jakie kompetencje 
są niezbędne do wdrożenia rozwiązań w Twoim przedsiębiorstwie, porównaj możliwości 
systemów z Twoimi potrzebami.

Wytyczne co do szkoleń w zakresie sztucznej inteligencji:

• programowanie systemów bezpieczeństwa: poznaj możliwości zabezpieczenia maszyny 
przed ingerencją operatora, poznaj możliwości zminimalizowania ryzyka dla operatora 
przy współpracy z maszyną, dowiedz się, jakie są formy zabezpieczeń mechanicznych 
lub technologicznych;
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• programowania systemów PLC: poznaj dostępne systemy PLC na rynku, zobacz, jakie 
modele poszczególnych sterowników dają największe możliwości, zobacz, jak się programuje 
systemy PLC i jak wspomagają one automatyzację cyklu produkcyjnego;

• programowania robotów, cobotów: dowiedz się, jakie ramiona robotów i cobotów są 
dostępne na rynku, sprawdź ich możliwości i ograniczenia, upewnij się, czy reklama 
produktowa jest prawdziwa i po wdrożeniu uzyskasz efekt, który zakładasz lub ten 
przedstawiany przez przedstawiciela handlowego danego producenta;

• programowanie systemów wizyjnych: sprawdź rozwiązania dostępne na rynku, poznaj 
możliwości poszczególnych urządzeń oraz ich ograniczenia, sprawdź, czy istniejące systemy 
komunikacyjne będą kompatybilne z rozwiązaniami, które aktualnie analizujesz;

• programowania napędów i systemów XYZ: poznaj oferty producentów, korzyści 
i ograniczenia, przeanalizuj możliwość wykorzystania w Twoim zakładzie produkcyjnym, 
sprawdź możliwość integracji i programowania urządzeń przy wykorzystaniu własnych 
zasobów ludzkich;

• programowanie sensorów: sprawdź systemy komunikacji, poznaj rodzaje danych, które mogą 
być przez konkretne sensory przekazane do systemów informatycznych, porównaj ilości 
danych przesyłanych przez poszczególne sensory, poznaj ich ograniczenia.

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, że szkolenie musi się odbyć na komputerach z odpowiednim 
oprogramowaniem lub na maszynie ze zbliżonymi funkcjonalnościami do tego, co chcesz 
osiągnąć;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;

• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube 
lub na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• planuj szkolenia z wybranymi dostawcami rozwiązań;

• wybieraj interesujące Cię rozwiązania i poziom wiedzy, który chcesz zdobyć;

• prezentacja przekrojowa może trwać do 1,5 godziny do dopracowania szczegółowego 
wybranego kierunku rozwoju przez klienta końcowego;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia;

• dopilnuj, aby kurs odzwierciedlał branżę, w której prowadzisz działalność;

• spraw, aby szkolenie nie było przekrojowym spotkaniem sprzedażowym jednego dostawcy;

• zweryfikuj kompetencje trenera, zadbaj, aby miał on doświadczenie praktyczne.

• wytrzymałość materiałów: sprawdź właściwości materiałów, które możesz wykorzystać jako 

tworzywo na Twój istniejący lub nowy produkt, dowiedz się, jakie są ceny poszczególnych 
materiałów i znajdź zamiennik, który wpłynie na oszczędności produkcyjne (np. druk 3D);

Dane mogą wpływać do systemu „cyfrowego bliźniaka” również jako dane testowe, dzięki 
którym będziesz mógł przeprowadzać symulację zachowania produktu końcowego w różnych 
środowiskach pracy oraz symulację zmian wskaźników wpływających na żywotność produktu.

Wytyczne co do szkoleń w zakresie sztucznej inteligencji:

• projektowanie: poznaj zasady projektowania maszyn przy użyciu programów typu 
SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, CATIA;

• jakość produkcji: poznaj zasady badania jakości produktów, urządzenia dedykowane 
do badania jakości produktów, systemy wspierające kontrolę jakości;
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ROBOTYKA / COBOTYKA

Robotyzacja i szeroko pojęta automatyzacja była założeniem Rewolucji Przemysłowej 3.0. 
Niestety w realiach polskiego rynku produkcyjnego krok ten nie został zakończony, a w znacznej 
części przedsiębiorstw nawet nie został rozpoczęty. Analiza liczby procesów produkcyjnych 
realizowanych przy pomocy robotów lub zautomatyzowanych linii produkcyjnych, jednoznacznie 
pokazuje, że Polska produkcja jest na etapie rewolucji przemysłowej, którą można określić mianem 
2,5.

Skupiając się jednak na idei przemysłu 4.0, należy wskazać jako kierunek rozwoju zmianę systemów 
produkcyjnych przy wykorzystaniu nowej generacji robotów, czyli cobotów (robot kolaborujący). 

W tej grupie możemy wyróżnić 3 typy:

• klasyczne roboty współpracujące z człowiekiem,
• coboty,
• mobilne roboty logistyczne (AMR, AIV, MIR).

Obecne normy prawne pozwoliły na wykorzystanie klasycznych robotów jako jednostek 
współpracujących z człowiekiem. Producenci wykorzystali brak precyzyjnych wytycznych 
w zakresie robotów współpracujących i wprowadzili modyfikację w rozwiązaniach standardowych 
w zakresie:

• wykorzystania funkcji bezpiecznego kontrolowanego zatrzymania, zaimplementowanej 
w robocie i jego sterowniku;

• kooperacji przy zachowaniu ograniczonej (kontrolowanej) prędkości i odseparowania;

• pracy tylko i wyłącznie przy ręcznym prowadzeniu robota.

Poprawną metodą wprowadzenia pełnej kolaboracji jest ograniczenie mocy i siły ruchów robota. 
Dzięki zastosowaniu w pełni tej metody powstały ramiona robotyczne określane cobotami.

COBOT, czyli robot fizycznie współpracujący z człowiekiem:

• specjalnie zaprojektowana konstrukcja robota,

• szczególnie opracowane narzędzia,

• oprogramowanie uwzględniające wymagania bezpieczeństwa,

• cel działania: w przypadku kontaktu elementów ruchomych z ciałem człowieka 
lub przeszkodą dochodzi do zatrzymania ruchu bądź wycofania ramienia, bez wyrządzenia 
szkody (dopuszczalny odczuwalny ból).

Przy integracji robota klasycznego, jak również współpracującego, należy pamiętać, że ma ona być 
zrealizowana wg procedury wprowadzenia maszyny do obrotu lub oddania do użytku, zgodnie 
z normą maszynową. Kluczowym krokiem tego procesu jest fachowo przeprowadzona ocena 
ryzyka, o którą należy zadbać również ramach swojego przedsiębiorstwa.

Przykłady ramion współpracujących.
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Wytyczne co do szkoleń w zakresie cobotów:

• normy prawne i dyrektywy wdrożeniowe: zapoznaj się z podstawami prawnymi, Twoimi 
możliwościami, jak i ograniczeniami, wynikającymi z aspektów prawnych, dowiedz się, 
za co odpowiada integrator, a za co odpowiadasz Ty jako pracodawca;

• zasady bezpieczeństwa: dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, aby Twoje urządzenie 
mogło być dopuszczone do użytkowania i współpracować z operatorem, zapoznaj się 
z dodatkowymi dokumentami i pozwoleniami, które musisz dostarczyć, aby dopuścić 
urządzenie do użytkowania; 

• programowanie robotów, cobotów; przekonaj się, jakie ramiona robotów i cobotów 
są dostępne na rynku, sprawdź ich możliwości i ograniczenia, dowiedz się, czy reklama 
produktowa jest prawdziwa i na pewno po wdrożeniu uzyskasz przewidywany efekt 
lub ten przedstawiany przez przedstawiciela handlowego danego producenta;

• programowanie sensorów: sprawdź systemy komunikacji, poznaj rodzaje danych, które 
mogą być przez konkretne sensory przekazane do systemów informatycznych, porównaj 
ilości danych przesyłanych przez poszczególne sensory, poznaj ich ograniczenia.

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, że szkolenie musi się odbyć na komputerach z odpowiednim 
oprogramowaniem lub na maszynie ze zbliżonymi funkcjonalnościami do tego, co chcesz 
osiągnąć;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;

• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube lub 
na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• planuj szkolenia z wybranymi dostawcami rozwiązań;

• wybieraj interesujące Cię rozwiązania i poziom wiedzy, który chcesz zdobyć;

• prezentacja przekrojowa może trwać do 1,5 godziny do dopracowania szczegółowego 
wybranego kierunku rozwoju przez klienta końcowego;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia;

• dopilnuj, aby kurs odzwierciedlał branżę, w której prowadzisz działalność;

• spraw, aby szkolenie nie było przekrojowym spotkaniem sprzedażowym jednego dostawcy;

• zweryfikuj kompetencje trenera, zadbaj, aby miał on doświadczenie praktyczne.

RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA I ROZSZERZONA

Technologia VR i AR stanowi nieodłączną część do tworzenia systemów cyberfizycznych. 
Rozróżnij te dwa pojęcia:

• VR = Virtual Reality = Wirtualna rzeczywistość

• AR = Augmented Reality = Rozszerzona Rzeczywistość

Planując modele swojej produkcji lub pojedynczych maszyn produkcyjnych, odejdziesz powoli 
od konstruowania statycznych modeli. Zaczniesz dodawać do nich pojedyncze elementy, tworząc 
rozszerzoną rzeczywistość. Gdy potraktujesz projektowanie jako wstęp do projektów badawczo– 
rozwojowych, wejdziesz już w świat całkowicie wirtualny. Poznane przez Ciebie zależności związane 
z „Digital Twin” również wpisują się w technologię VR i AR.
Obrazy wirtualne i rozszerzone budowane są za pomocą cyfrowego generowania obiektów 
i otoczenia, przy użyciu komputera.
Odpowiednio przygotowane obrazy i animacje mogą być przenoszone do systemów 2D jako 
wygenerowane filmy do odtwarzania na każdym urządzeniu multimedialnym. Jednak efekt 3D jest 
możliwy tu dzięki zestawowi sprzętu VR, w ramach którego możesz zakupić:

• kask wirtualny,
• słuchawki lub system audio,
• manipulatory.

Rys. Rzut widoku użytkownika systemu VR.

Rys. Przykładowy zestaw VR.
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W czym może Ci pomóc technologia VR i AR?

• Systemy magazynowe – wyszukiwanie i lokalizowanie w magazynie; wizualizacja ścieżek trans-
portowych.

• Edukacja i rozwój pracowników – szkolenie pracowników techniczne i lokalizacyjne, 
aplikacje geolokalizacyjne, aplikacje informacyjne.

• Produkcja – informacje i prezentacja danych z systemów produkcyjnych na hali 
produkcyjnej, obsługa systemów bezpośrednio przy użyciu okularów, wsparcie działów 
technicznych i operatorów.

• Marketing i reklama – wirtualne wycieczki, prezentacja produktów.

• Rozwój – wizualizacja nowoczesnych rozwiązań i wyników prac analitycznych w projektach 
badawczo–rozwojowych.

Jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z technologii VR lub AR, to rozpoczniesz swoją niepowtarzalną 
przygodę z systemami, które mogą wpłynąć na zmniejszenie kosztów prototypowania 
i wprowadzania nowych wyrobów. Dobrze przeanalizuj koszty, zanim podejmiesz decyzję 
o odrzuceniu nowych technologii.

Wytyczne co do szkoleń w zakresie VR i AR:

• budowa systemów wirtualnych: poznaj środowiska, w których możesz zbudować swoje 
wirtualne modele, oraz możliwości oprogramowania do tworzenia wirtualnej rzeczywistości;

• projektowanie: sprawdź, jakie są możliwości uruchomienia statycznych modeli, zaprogramuj 
cykl zdarzeń, które mają odzwierciedlić Twój zamysł;

• programowanie: dowiedz się, jak stworzyć algorytmy, które pomogą zbudować wirtualną rzec-
zywistość umożliwiającą szkolenie Twojego personelu.

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, że szkolenie musi się odbyć na komputerach z odpowiednim 
oprogramowaniem lub na maszynie ze zbliżonymi funkcjonalnościami do tego, co chcesz 
osiągnąć;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;

• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube 
lub na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• planuj szkolenia z wybranymi dostawcami rozwiązań;

• wybieraj interesujące Cię rozwiązania i poziom wiedzy, który chcesz zdobyć;

• prezentacja przekrojowa może trwać do 1,5 godziny do dopracowania szczegółowego 
wybranego kierunku rozwoju przez klienta końcowego;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia;
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• dopilnuj, aby kurs odzwierciedlał branżę, w której prowadzisz działalność;

• spraw, aby szkolenie nie było przekrojowym spotkaniem sprzedażowym jednego dostawcy;

• zweryfikuj kompetencje trenera, zadbaj, aby miał on doświadczenie praktyczne.

END TO END ENGINEERING

Cykl end to end opisuje proces, na który składa się system lub usługa od początku do końca 
i zapewnia kompletne rozwiązanie funkcjonalne, zwykle bez potrzeby uzyskania czegokolwiek 
od strony trzeciej.
Często odnosi się do dostawców, którzy mają wgląd do całego projektu i mogą dostarczyć wszystko,  
co jest potrzebne do stworzenia praktycznego rozwiązania – od sprzętu, oprogramowania, 
robocizny, materiałów pisemnych po procedury.
Kompleksowe rozwiązania są zgodne z filozofią, która eliminuje jak najwięcej kroków pośrednich, 
co pomaga zoptymalizować wydajność i efektywność firmy. Najczęściej stosuje się je w sektorze 
nowoczesnych technologii, które wymagają różnorodnych kompetencji.

W Twoim przypadku jest to połączenie wszystkich wcześniej poznanych technologii wchodzących 
w skład rewolucji przemysłowej określonej Przemysłem 4.0.

Realizując proces automatyzacji lub robotyzacji, powinieneś podejść do realizacji projektu 
zgodnie z zasadą end to end.

Rys. Proces end to end engineering.
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Wykonaj następujące kroki:

• 1 krok: konsultacje szczegółowe z integratorem, testowanie różnych rozwiązań.
• 2 krok: powstanie projektu szczegółowego (mechanika, pneumatyka, elektryka).
• 3 krok: dostawa podzespołów, montaż mechaniczny i elektryczny stacji / linii produkcyjnej.
• 4 krok: napisanie programów na PLC, roboty, systemy wizyjne, systemy bazodanowe.
• 5 krok: uruchomienie urządzenia w trybie prototypowym.
• 6 krok: testy i optymalizacja konstrukcji (wprowadzenie zmian, jeśli niezbędne).
• 7 krok: uruchomienie urządzenia w trybie produkcyjnym i testy produkcyjne.
• 8 krok: optymalizacja i usuwanie błędów (final tuning).
• 9 krok: stworzenie dokumentacji produktu.

Wytyczne co do szkoleń w zakresie end to end engineering:

• zarządzanie projektami: poznaj metodykę zarządzania projektami, zasady budowania 
harmonogramów projektu oraz normy zarządzania ryzykiem;

• zarządzanie zasobami ludzkimi: poznaj zasady zarządzania zespołem, delegowania zadań, 
rozliczania zasad oraz motywacji zespołów w Twoim przedsiębiorstwie;

• wyliczenia stopy zwrotu z inwestycji: dowiedz się, które elementy inwestycji powinieneś 
wziąć pod uwagę, aby poprawnie wyliczyć jej opłacalność; sprawdź, jakie aspekty 
w odniesieniu micro i makro są istotne, aby Twoje wyliczenia były poprawne; dowiedz się, 
jakie koszty stałe są ważne, licząc wartość pojedynczego operatora jako zobowiązania.

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, aby szkolenia z zarządzania projektami odzwierciedlały 
branże, w której realizujesz swoją inwestycję;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;

• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube 
lub na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia.

ANALITYKA DANYCH

Analityka danych to interdyscyplinarna dziedzina, która wykorzystuje metody naukowe, procesy 
i algorytmy do wyodrębniania wartości z danych.

Ujawnia ona trendy i generuje wnioski, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą podejmować 
precyzyjniejsze decyzje, a tym samym tworzyć lepsze produkty i usługi, zyskując przewagę 
na rynku.

Analitycy danych wyodrębniają informacje poprzez łączenie szeregu umiejętności z dziedziny 
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statystyki, informatyki i wiedzy biznesowej. Dane te pobierane są od klientów z sieci, stron www, 
smartfonów, czujników, sensorów i innych elektronicznych urządzeń, a w erze Przemysłu 4.0 
z danych w chmurach, czy bezpośrednio z systemów produkcyjnych.

Proces wywodzi się z analizy statystycznej i eksploracji danych. Obowiązki analityka danych mogą 
obejmować opracowywanie strategii działania, przygotowywanie informacji do sprawdzenia, 
badanie, analizę i tworzenie wizualizacji danych, budowę modeli z danymi za pomocą języków 
programowania oraz wdrażanie ich do aplikacji. Analitykę danych najskuteczniej przeprowadza się 
w zespołach. W takim zespole może pracować także analityk biznesowy, który definiuje 
problem; inżynier danych, który przygotowuje informacje oraz zapewnia do nich dostęp; architekt 
IT, który nadzoruje bazowe procesy i infrastrukturę oraz programista aplikacji wdrażający modele 
lub wyniki analizy do aplikacji i produktów.

Proces analizy danych:

• Zdefiniowanie projektu i potencjalnych wyników.
• Zbudowanie środowiska pracy, zapewniając odpowiednie narzędzia oraz dostęp 

do właściwych danych i innych zasobów, takich jak moc obliczeniowa.
• Import danych do środowiska roboczego.
• Analizę, eksplorację i wizualizację danych.
• Modelowanie, czyli budowę i weryfikację modeli, aby działały zgodnie z wymaganiami.
• Wdrożenie wypracowanych modeli w środowisku produkcyjnym.

Wytyczne co do szkoleń w zakresie analityki danych:

• Narzędzia Business Inteligence: szkolenia z zakresu narzędzi, które oferują systemy Business 
Inteligence, są przydatne w każdej organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej 
działalności. Umożliwiają analizy w czasie rzeczywistym, zmieniają dane w informacje 
i wiedzę, dzięki której podejmowane decyzje są trafne i budują przewagę konkurencyjną. 
Przykładowe narzędzia to: Qlik View, Qlik Sense, Microsoft BI, Tableou, Oracle BI.

• Bazy danych: szkolenie pozwoli poznać produkty dostępne na rynku, ich możliwości 
oraz ograniczenia, a także wykaże, które rozwiązania są opensourcowe (darmowe i otwarte 
do rozbudowy) lub komercyjne (płatne licencje, utrzymanie, wsparcie).

• Hurtownie danych: szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu łączenia baz danych, 
przetwarzania analitycznego informacji, wspomagania decyzji, centralizacji oraz archiwizacji.

• Bezpieczeństwo danych: poznanie rodzajów zabezpieczeń z zakresu infrastruktury 
informatycznej, systemów bezpieczeństwa danych.

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, że szkolenie musi się odbyć na komputerach z odpowiednim 
oprogramowaniem lub na maszynie ze zbliżonymi funkcjonalnościami do tego, co chcesz 
osiągnąć;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;
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• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube 
lub na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• planuj szkolenia z wybranymi dostawcami rozwiązań;

• wybieraj interesujące Cię rozwiązania i poziom wiedzy, który chcesz zdobyć;

• prezentacja przekrojowa może trwać do 1,5 godziny do dopracowania szczegółowego 
wybranego kierunku rozwoju przez klienta końcowego;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia;

• dopilnuj, aby kurs odzwierciedlał branżę, w której prowadzisz działalność;

• spraw, aby szkolenie nie było przekrojowym spotkaniem sprzedażowym jednego dostawcy;

• zweryfikuj kompetencje trenera, zadbaj, aby miał on doświadczenie praktyczne.

BIG DATA

Big Data to duży zbiór danych z wielu źródeł, takich jak urządzenia i systemy produkcyjne. 
Przetwarzanie tych danych jest trudne, ale prowadzi do zdobycia nowej wiedzy. Analiza tej 
ogromnej ilości informacji może wspomagać identyfikację nieefektywnej produkcji oraz 
maksymalizację jakości i optymalizację produkcji. Big data ma zastosowanie tam, gdzie dużej 
ilości danych cyfrowych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji. Są to sposoby 
działania przez automatyzację i robotyzację wspierane narzędziami informatycznymi 
i rozwiązaniami internetowymi.
Nawiązując do kontekstu Przemysłu 4.0 i mówiąc o Big Data, należy podkreślić, że chodzi tu 
o zasoby danych cyfrowych. Są one przechowywane i przesyłane, aby tworzyć modele 
różnorodnych zjawisk, które później podlegają analizie w kontekście przewidywania przyszłości.

Dane Big Data charakteryzują się:

• Ogromnym wolumenem (ilością) – dane z różnorodnych źródeł: e-maile, SMS-y, media 
społecznościowe, transakcje biznesowe. Szacuje się, że do 2020 r. dane będą zajmować 40 ZB, 
co oznacza 300-krotne zwiększenie zasobów w stosunku do 2005 r.

• Różnorodnością – zróżnicowane formy i źródła danych, rozmaite formaty 
(od ustrukturyzowanych, numerycznych danych w tradycyjnych bazach po niestrukturalne 
dokumenty tekstowe, e-mail, wideo, audio, danych znaczników magazynowych lub transakcji 
finansowych).

• Szybkością pozyskania – dane powstają i są dostarczane niezwykle szybko, muszą być 
obsługiwane z odpowiednim reżimem czasowym, by móc je analizować w czasie 
rzeczywistym.

• Wiarygodnością – informacje ułatwiają podejmowanie obiektywnych decyzji.

Proces analizy danych – etapy

• Zdobycie – pojawienie się komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi czy Bluetooth 
zrewolucjonizowało czujniki i sensory temperatury, światła, dźwięku, które przetwarzają 
wielkości fizyczno-chemiczne i przekształcają je w dane.

• Przekształcenie – zadaniem narzędzi ETL (wspomagających proces pobierania danych 
do baz) jest pozyskanie danych ze źródeł zewnętrznych, przekształcenie i załadowanie ich 
do bazy danych.

• Magazynowanie – nowoczesne metody przechowywania bazujące na SQL i NoSQL 
pozwalają składować dane w sposób bardziej elastyczny, szybszy, dokładniejszy niż tradycyjne 
bazy danych.

• Analiza – poprzez:

• Asocjacje, skojarzenie polega na znalezieniu relacji miedzy różnymi danymi 

• Data Mining, czyli eksploracja danych w celu predykcyjnego określenia przyszłego 
zachowania

• Clustering czyli grupowanie, analiza skupień dzieli duże zbiory danych na mniejsze 
grupy, aby znaleźć podobieństwa miedzy danymi, ale bez stosowania wzorców.

• Wizualizacja – to przedstawienie danych na wykresach lub mapach w celu łatwiejszej 
interpretacji w porównaniu z tabelami wypełnionymi liczbami.

Interpretacja analizy danych

• Co się stało? – czyli analiza opisowa na podstawie danych historycznych.
• Dlaczego tak się stało, co może się wydarzyć? – to analityka predykcyjna.
• Jak możemy to wykorzystać? – to analityka preskryptywna – znajduje optymalne 

rozwiązania umożliwiające kontrolowanie i wpływanie na zmiany w zachodzących procesach 
biznesowych.
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Big Data oddziałuje praktycznie na każdy segment rynku, w którym zachodzi proces przetwarza-
nia informacji. Szybki dostęp do potrzebnej wiadomości i wybieranie najlepszych rozwiązań ma 
zasadniczy wpływ na optymalizację działalności i przewagę konkurencyjną. Big Data daje możli-
wość odpowiedniego przetwarzania danych w działaniach strategicznych.

Wytyczne co do szkoleń w zakresie Big Data:

• Narzędzia Business Inteligence: szkolenia z zakresu narzędzi, jakie oferują systemy Business 
Inteligence, są przydatne w każdej organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej 
działalności. Umożliwiają analizy w czasie rzeczywistym, zmieniają dane w informacje 
i wiedzę, dzięki której podejmowane decyzje są trafne i budują przewagę konkurencyjną. 
Przykładowe narzędzia to: Qlik View, Qlik Sense, Microsoft BI, Tableou, Oracle BI.

• Bazy danych: szkolenie pozwoli poznać produkty dostępne na rynku, ich możliwości 
oraz ograniczenia, a także wykaże, które rozwiązania są opensourcowe (darmowe i otwarte 
do rozbudowy) lub komercyjne (płatne licencje, utrzymanie, wsparcie).

• Hurtownie danych: szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy w dziedzinie łączenia baz danych, 
przetwarzania analitycznego, wspomagania decyzji, centralizacji oraz archiwizacji informacji.

• Platformy programistyczne: szkolenie z zakresu platform programistycznych typu Apache 
Hadoop czy MapReduce pozwoli na otrzymanie wiedzy z zakresu rozproszonego składowania 
i przetwarzania wielkich zbiorów danych.

• Bezpieczeństwo danych: poznanie rodzajów zabezpieczeń z zakresu infrastruktury 
informatycznej, systemów bezpieczeństwa danych.

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, że szkolenie musi się odbyć na komputerach z odpowiednim 
oprogramowaniem lub na maszynie ze zbliżonymi funkcjonalnościami do tego, co chcesz 
osiągnąć;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;

• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube 
lub na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• planuj szkolenia z wybranymi dostawcami rozwiązań;

• wybieraj interesujące Cię rozwiązania i poziom wiedzy, który chcesz zdobyć;

• prezentacja przekrojowa może trwać do 1,5 godziny do dopracowania szczegółowego 
wybranego kierunku rozwoju przez klienta końcowego;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia;

• dopilnuj, aby kurs odzwierciedlał branżę, w której prowadzisz działalność;

• spraw, aby szkolenie nie było przekrojowym spotkaniem sprzedażowym jednego dostawcy;

• zweryfikuj kompetencje trenera, zadbaj, aby miał on doświadczenie praktyczne.

DRUK ADDYTYWNY / PROTOTYPOWANIE

Druk addytywny to technika wytwarzania trójwymiarowych obiektów na podstawie ich 
komputerowych modeli. Do druku wykorzystuje się drukarki 3D, które są szybsze i dokładnie-
jsze od techniki ubytkowej stosowanej do niedawna, polegającej na usuwaniu zbędnego materiału 
poprzez skrawanie, szlifowanie czy wiercenie.

Korzyści druku addytywnego:

• szybsze i tańsze budowanie prototypów, bez konieczności uruchamiania w tym celu całego 
procesu produkcyjnego (proces prototypowania staje się nawet do 80% tańszy);

• można tworzyć elementy prototypowe, które wyglądają, zachowują się i są równie trwałe 
jak docelowe;

• produkcja na żądanie.

Drukarki przestrzenne można również wykorzystać w produkcji 4.0. Największą zaletą 
i priorytetem jest elastyczność. Przeprogramowanie i przezbrojenie produkcji polega bowiem 
w zasadzie wyłącznie na wprowadzeniu nowego modelu cyfrowego, jest więc prostsze, szybsze oraz 
tańsze niż częste przestrajanie całej linii produkcyjnej. Dzięki temu zacierają się granice między 
prototypowaniem a przygotowaniem finalnego produktu.

Wytyczne co do szkoleń w zakresie druku addytywnego / prototypowania

• Rodzaje drukarek 3D: szkolenia z zakresu rodzaju wydruków i drukarek 3D pozwolą 
dopasować technologię do potrzeb produkcyjnych (termoplasty, żywice, technologie 
proszkowe itp.).
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• Projektowanie 3D: szkolenie pozwoli poznać ogólne zasady i techniki projektowania / 
modelowania 3D przy użyciu programów (Blender, Tinkercad, Meshmixer, SketchUp, XYZ 
Maker itp.).

• Obsługa programów typu CAD: szkolenie to umożliwi zdobycie technicznych umiejętności 
z zakresu projektowania obiektów 3D przy użyciu dostępnych specjalistycznych programów 
CAD. Na rynku istnieje wiele ich rodzajów z różnych branż (AutoCAD, SolidWorks, Solid 
Edge, Autodesk Inventor, Unigraphics, I–DEAS, Pro/ENGINEER, CATIA itp.)

Wytyczne co do sposobu prowadzenia szkoleń:

• szkolenia praktyczne – pamiętaj, że szkolenie musi się odbyć na komputerach z odpowiednim 
oprogramowaniem lub na maszynie ze zbliżonymi funkcjonalnościami do tego, co chcesz 
osiągnąć;

• zadbaj, aby grupa szkoleniowa nie liczyła więcej niż 10 osób;

• zorganizuj szkolenie na żywo, abyś miał możliwość znalezienia odpowiedzi na Twoje pytania;

• przed szkoleniem wykonaj tutoriale online, które dostępne są na kanałach YouTube 
lub na stronach producentów interesujących Cię rozwiązań;

• planuj szkolenia z wybranymi dostawcami rozwiązań;

• wybieraj interesujące Cię rozwiązania i poziom wiedzy, który chcesz zdobyć;

• prezentacja przekrojowa może trwać do 1,5 godziny do dopracowania szczegółowego 
wybranego kierunku rozwoju przez klienta końcowego;

• zadbaj o to, abyś miał możliwość zgłoszenia pytań, problemów przed rozpoczęciem szkolenia;

• dopilnuj, aby kurs odzwierciedlał branżę, w której prowadzisz działalność;

• spraw, aby szkolenie nie było przekrojowym spotkaniem sprzedażowym jednego dostawcy;

• zweryfikuj kompetencje trenera, zadbaj, aby miał on doświadczenie praktyczne.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W OBSZARZE PRZEMYSŁU 4.0

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to integracja ludzi, systemów, sterowanych cyfrowo maszyn z internetem 
i technologiami informatycznymi oraz tworzenie rozległych, rozproszonych sieci produkcyjnych. 
Przesyłanie ogromnej ilości informacji między nimi będzie przebiegało w czasie rzeczywistym, 
a bariera oddzielająca dziś systemy automatyki przemysłowej i systemy biznesowe – zniknie. 
Możliwość wymiany informacji w toku wytwarzania na każdym jego etapie i dostęp do tych danych 
w dowolnym miejscu i czasie zwiększy elastyczność produkcji. Zaś dopasowanie do wymagań 
rynkowych oraz wytwarzanie zindywidualizowanych wyrobów obniży koszty i pozwoli 
elastycznie reagować na życzenia klientów.

Niebezpieczeństwa IoT

Jednym z najważniejszych elementów Przemysłu 4.0 jest Internet Rzeczy (IoT). Urządzenia 
łączące się z internetem wymieniają między sobą informacje i podejmują na tej podstawie decyzje. 
Cyberataki przeprowadzone z wykorzystaniem IoT mogą zagrozić całemu przemysłowi 
i wszystkim użytkownikom. Począwszy od wykradania danych dzięki kamerom i czytnikom, 
poprzez powodowanie wypadków z udziałem autonomicznych samochodów, a skończywszy 
na manipulacji danymi i produktami. Dzięki maszynom i urządzeniom IoT coraz częściej 
będziemy mieli do czynienia ze zniszczeniami fizycznymi, a nie tylko z kradzieżą danych i haseł.

Chmura obliczeniowa

Przemysł 4.0 to większa rola chmury obliczeniowej. Przetwarzanie ogromnej ilości danych 
pochodzących z rozproszonych urządzeń przeliczanych w czasie rzeczywistym to kolejny 
problem bezpieczeństwa. Gdy korzystamy z chmury obliczeniowej, pozostawiamy ochronę 
naszych danych jej dostawcy, któremu musimy zaufać, że zastosuje odpowiednie zabezpieczenia. 
Dodatkowo niedostępność chmury obliczeniowej ze względu np. na ataki DDoS w erze 
Przemysłu 4.0 spowoduje problemy produkcyjne. Zarażenie danych w chmurze złośliwym 
oprogramowaniem to kolejne ryzyko. Niepoprawne, zmienione dane mogą spowodować błędy 
produkcji i mylne decyzje biznesowe. Ochrona chmur obliczeniowych, jak i samych urządzeń 
końcowych, to wyzwanie bezpieczeństwa Przemysłu 4.0.

CYBERATAKI W ERZE PRZEMYSŁU 4.0

Przemysł 4.0 to nowe zagrożenia i skutki ataków cyberprzestępców. Zmiany i dostosowanie się 
do pojawiającego się środowiska to transformacje standardów i polityk bezpieczeństwa 
w obrębie organizacji i norm technicznych. Obszar polityki wymaga modyfikacji w podejściu 
do prowadzenia projektów, gdyż bezpieczeństwo nie jest tu traktowane priorytetowo. Obecnie 
przeważa podejście – wdrożyć tanio i szybko, często kosztem bezpieczeństwa. Niezbędne będzie 
zastosowanie procesów zarządzania ryzykiem, zwiększania świadomości pracowników, testów 
podatności systemów na ataki, szyfrowania danych czy stosowania się do polityk RODO.
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Jak chronić się przed takim zagrożeniem?

Najlepszą metodą walki z takim zagrożeniem jest ochrona ze strony dostawcy internetu, który może 
taki ruch odnotować i nie dopuścić, aby fałszywe zapytania dotarły do naszego systemu. Drugim 
sposobem jest blokowanie pewnych regionów sieci przed możliwością komunikacji z nami.

Bombardowanie e-mailowe (e-mail bombing)

Jest to atak polegający na „zapchaniu” danego serwera e-mailowego ogromną liczbą wiadomości 
wysyłanych z wielu miejsc w tym samym czasie. Skrzynka ofiary zostaje zapełniona, przez co 
nie może on odczytać wiadomości, które faktycznie miały do niego dotrzeć. Jeśli Przemysł 4.0 
będzie bazował na komunikatach e-mailowych, może to całkowicie sparaliżować jego działanie.

Jak chronić się przed takim zagrożeniem?

Metodą na zabezpieczenie się przed niechcianą pocztą jest używanie filtrów antyspamowych.

Wirusy

Wirus to samoreprodukujący się kod podczepiony pod inny program, który uszkadza dane, 
programy, a nieraz niszczy nawet komputer dzięki dostępowi do kontrolowania poszczególnych 
podzespołów (np. zasilania). Uruchomienie obcego kodu powoduje zainfekowanie zdrowych 
programów kaskadowo. Obecnie istnieje wiele odmian wirusów i codziennie pojawiają się nowe. 
Przejęcie kontroli nad urządzeniami w erze Przemysłu 4.0 może nieść ze sobą ogromne straty 
materialne.

Jak chronić się przed takim zagrożeniem?

Podstawowy element ochrony przed wirusami komputerowymi to używanie oprogramowania  
antywirusowego. Nie zawsze jednak będzie ono skuteczne, dlatego użytkownik powinien kierować 
się następującymi zasadami:

• nie należy otwierać załączników z poczty elektronicznej, która wygląda podejrzanie bądź 
pochodzi z podejrzanego adresu e-mailowego;

• nie należy wchodzić na nieznane strony internetowe bez zabezpieczeń SSL oraz zgadzać się, 
aby instalowały one jakiekolwiek oprogramowanie w naszym systemie;

• nie należy instalować aplikacji, które pochodzą z nieznanego źródła;

• należy dbać o aktualność naszego oprogramowania oraz bazy sygnatur naszego 
oprogramowania antywirusowego.

Rodzaje ataków

Węszenie (Sniffing)

Jest to atak polegający na wykradaniu danych, szpiegowaniu aktywności w sieci oraz gromadzeniu 
informacji o użytkownikach. Najczęściej wykorzystywany jest do:

• Wykradania haseł.
• Przechwytywania numerów kont, kart kredytowych.
• Przejmowania danych prywatnych.
• Przechwytywania danych finansowych.
• Analizy ruchu sieciowego. 

 

Jak chronić się przed takim zagrożeniem?

Najważniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać, to szyfrowanie wysyłanych i odbieranych danych, 
częste skanowanie własnej sieci w poszukiwaniu problemów lub zagrożeń oraz używanie tylko 
zaufanych sieci bezprzewodowych. 

Podszywanie się (Spoofing)

Jest to fałszowanie adresów IP mające na celu udawanie serwera w istniejącej sieci. 
Wykorzystywane jest, aby ominąć zabezpieczenia sieci wewnętrznej oraz podszyć się pod 
prawdziwego użytkownika, co umożliwia atakującemu przechwycenie wszystkich danych, które 
miały trafić do prawdziwego komputera.

Jak chronić się przed takim zagrożeniem?

Najlepszą ochroną przed tego typu atakami jest odpowiednia konfiguracja sieci (statyczne tablice 
ARP) oraz jej monitoring w poszukiwaniu zagrożeń.

Odmowa dostępu (Distributed Denial of service {DDoS})

Ma na celu zablokowanie konkretnego serwisu sieciowego. Obecnie wykorzystywana do blokowania 
witryn internetowych lub zawieszania danego komputera. Atak może także spowodować awarię 
całej sieci, przez co zatrzyma wszystkie procesy z nią związane. Polega on na wysłaniu fałszywych 
zapytań w stronę ofiary, na które trzeba odpowiedzieć, a przy odpowiednio dużej liczbie połączeń 
prowadzi do wyczerpania dostępnych zasobów i zawieszenia systemu.
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Jak chronić się przed takim zagrożeniem?

Podstawowym elementem ochrony przed bombą logiczną jest używanie oprogramowania 
antywirusowego. Nie zawsze jednak będzie ono skuteczne, dlatego użytkownik powinien kierować 
się następującymi zasadami:

• nie należy otwierać załączników z poczty elektronicznej, która wygląda podejrzanie bądź 
pochodzi z podejrzanego adresu e-mailowego;

• nie należy wchodzić na nieznane strony internetowe bez zabezpieczeń SSL oraz zgadzać się, 
aby instalowały one jakiekolwiek oprogramowanie w naszym systemie;

• nie należy instalować aplikacji, które pochodzą z nieznanego źródła;

• należy dbać o aktualność naszego oprogramowania oraz bazy sygnatur naszego 
oprogramowania antywirusowego.

Koń trojański

Jest to oprogramowanie, które podszywa się pod aplikację, implementując dodatkowe niepożądane 
funkcje. Program jest w stanie usunąć określone pliki, zaszyfrować lub wykraść dane, przechwycić 
i wykraść hasła, przejąć kontrolę nad niektórymi funkcjami systemu.

Jak chronić się przed takim zagrożeniem?

Podstawowym elementem ochrony przed końmi trojańskimi jest używanie oprogramowania 
antywirusowego. Nie zawsze jednak będzie ono skuteczne, dlatego użytkownik powinien kierować 
się następującymi zasadami:

• nie należy otwierać załączników z poczty elektronicznej, która wygląda podejrzanie bądź 
pochodzi z podejrzanego adresu e-mailowego;

• nie należy wchodzić na nieznane strony internetowe bez zabezpieczeń SSL oraz zgadzać się, 
aby instalowały one jakiekolwiek oprogramowanie w naszym systemie;

• nie należy instalować aplikacji, które pochodzą z nieznanego źródła;

• należy dbać o aktualność naszego oprogramowania oraz bazy sygnatur naszego 
oprogramowania antywirusowego.

Robaki

Jest to szczególny przypadek wirusa, którego zadaniem jest rozprzestrzenianie się w Internecie. 
Robak działa samodzielnie w sieci, a roznosi się, wykorzystując luki w systemie operacyjnym bądź 
poprzez naiwność użytkownika. Może służyć do niszczenia plików, wysyłania spamu, wykradania 
danych czy przejęcia kontroli nad systemem.

Jak chronić się przed takim zagrożeniem?

Podstawowym elementem ochrony przed robakami komputerowymi jest używanie oprogramowa-
nia antywirusowego. Nie zawsze jednak będzie ono skuteczne, dlatego użytkownik powinien kier-
ować się następującymi zasadami:

• nie należy otwierać załączników z poczty elektronicznej, która wygląda podejrzanie bądź 
pochodzi z podejrzanego adresu e-mailowego;

• nie należy wchodzić na nieznane strony internetowe bez zabezpieczeń SSL oraz zgadzać się, 
aby instalowały one jakiekolwiek oprogramowanie w naszym systemie;

• nie należy instalować aplikacji, które pochodzą z nieznanego źródła;

• należy dbać o aktualność naszego oprogramowania oraz bazy sygnatur naszego 
oprogramowania antywirusowego.

Bomba logiczna

Jest to rodzaj wirusa komputerowego, który po zainstalowaniu się na danym komputerze pozostaje 
nieaktywny. Momentem aktywacji może być określona data, uruchamiana aplikacja czy obecność 
określonego pliku.
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Wnioski

Internet rzeczy, ludzi i danych zmienia podejście do cyberbezpieczeństwa, które będzie musiało 
stać się najważniejszym elementem rewolucji informatycznej. Straty spowodowane przez hakerów 
to nie tylko utrata danych i prywatności, ale także zniszczenia materialne i narażenie ludzkiego 
życia. Bezpieczeństwo Przemysłu 4.0 to wyzwanie zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
Rozproszona liczba urządzeń musi zostać powiązana w ramach jednego kompleksowego systemu 
bezpieczeństwa. 

Rekomendacje:

Wprowadzenie polityk i procedur bezpieczeństwa informacji.

Polityka bezpieczeństwa to dokument mówiący o celach, strategiach oraz działaniach, dzięki 
którym w jasny sposób określamy, jak należy zarządzać danymi oraz jak je chronić. Dokument 
powinien zawierać zbiór reguł i procedur, według których dana organizacja będzie korzystała 
z danych, dokumentów i zasobów informatycznych, zarządzała nimi oraz je udostępniała.
Reguły, którymi powinniśmy kierować się, aby polityka bezpieczeństwa została dobrze 
zdefiniowana:

• Określenie zbiorów danych, które podlegać będą polityce bezpieczeństwa

• Przypisanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych zbiorów wiadomości

• Zdefiniowanie poziomu poufności informacji w zbiorach

• Sposób przetwarzania informacji w konkretnych zbiorach danych

• Metody i środki uwierzytelniania

• Zdefiniowanie bezpieczeństwa informacji poza organizacją (wymiana informacji z obcymi 
sieciami / chmurami obliczeniowymi)

• Klasyfikacja użytkowników, systemów, oprogramowania i chmur obliczeniowych pod 
względem przetwarzania informacji

• Procedury zachowania poufności danych w przypadku dostępu nieautoryzowanego

• Wychwytywanie naruszeń polityki bezpieczeństwa oraz ich ewidencjonowanie

• Procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz ich przechowywanie

Wprowadzenie systemu certyfikacji i standaryzacji wykorzystywanego sprzętu.

System certyfikacji i standaryzacji używanego sprzętu pozwoli ujednolicić standardy 
w wykorzystywanych systemach. Dzięki temu mamy pewność, że zakupiony sprzęt spełnia 
minimalne wymagania bezpieczeństwa oraz jest kompatybilny z naszymi systemami 
i użytkowanymi aplikacjami.

Wprowadzenie procesu zarządzania ryzykiem obejmujące zagrożenia pochodzące 
z cyberbezpieczeństwa.

Zarządzanie ryzykiem to nic innego jak ocena naszej odporności systemów informacyjnych 
na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych 
danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Ocena ta identyfikuje rodzaje 
incydentu, ryzyka wystąpienia oraz skutku, jaki za sobą niosą, jeśli się wydarzą. Pozwala 
zidentyfikować zagrożenia i przygotować się na nie, by zminimalizować koszt ich wystąpienia.

Zarządzanie ryzykiem powinno obejmować:

• Kategoryzację elementów infrastruktury teleinformatycznej.

• Identyfikację zagrożeń i ich źródeł.

• Analizę i ocenę podatności komponentów infrastruktury informatycznej na zagrożenia 
cyberbezpieczeństwa.

• Identyfikacje i ocenę stosowanych zabezpieczeń.

• Ocenę ryzyka naruszenia atrybutów bezpieczeństwa.

• Wykorzystanie wyników oceny ryzyka do raportowania incydentów.

Przykładowy arkusz analizy ryzyka

Arkusz analizy ryzyka
 
P – Prawdopodobieństwo incydentu (skala od 1 do 5), 
S – Skutki wystąpienia incydentu (skala od 1 do 5), 
R – Ryzyko wystąpienia incydentu (skala od 1 do 25), 
Formuła: R=P*S

Jakie działania wdrożę 
w pierwszej kolejności? Data wdrożenia: P S R Zabezpieczenie:

Nazwa zagrożenia 1 Opis zagrożenia 1-5 1-5 1-25 Opis zabezpieczeń 
przed zagrożeniem 1

Nazwa zagrożenia 2 Opis zagrożenia 1-5 1-5 1-25 Opis zabezpieczeń 
przed zagrożeniem 2

Nazwa zagrożenia 3 Opis zagrożenia 1-5 1-5 1-25 Opis zabezpieczeń 
przed zagrożeniem 3
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ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI BEZPIECZEŃSTWA

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie ciągłości operacyjnej 
oraz ograniczenie wpływu przypadków naruszeń bezpieczeństwa informacji na działalność 
przedsiębiorstwa, jego procesy biznesowe, systemy i infrastrukturę teleinformatyczną.

Incydent bezpieczeństwa informacji to zdarzenie, którego bezpośrednim lub pośrednim skutkiem 
jest lub może być naruszenie bezpieczeństwa aktywów informacyjnych.

Proces zarządzania incydentami bezpieczeństwa składa się z następujących etapów:

1. Przygotowanie do postępowania z incydentami bezpieczeństwa 

Etap przygotowawczy składa się z:

• opracowania i wdrożenia regulacji w obszarze zarządzania incydentami bezpieczeństwa 
informacji oraz powołanie zespołu do spraw reagowania na incydenty;

• zarządzania podatnościami;
• zapewnienia bezpiecznej konfiguracji systemów;
• zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa i monitoringu systemów pod kątem naruszeń 

bezpieczeństwa;
• badania zgodności systemów z wymaganiami standardów, polityk i wytycznych 

bezpieczeństwa;
• testów bezpieczeństwa systemów.

2. Identyfikacja i zgłoszenie incydentu

Istotnym czynnikiem warunkującym sprawność zarządzania incydentami bezpieczeństwa 
informacji jest właściwa ich identyfikacja i odróżnianie od zdarzeń mających fałszywy charakter.
Naruszenia bezpieczeństwa informacji mogą być zgłaszane przez użytkowników końcowych, 
administratorów systemów, klientów firmy, a także podmioty zewnętrzne współpracujące z firmą. 
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Incydenty mogą być sygnalizowane przez alerty z systemów zabezpieczeń (firewall, IPS, antywirus 
itp.), komunikaty z systemu zarządzania zdarzeniami, raporty o nieprawidłowościach weryfikacji 
integralności plików, logi z systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych i aplikacji, obserwacje 
i oceny eksperckie dokonywane przez personel jednostki zajmującej się bezpieczeństwem 
informacji itp.

3. Gromadzenie informacji o incydencie oraz ocena i selekcja danych

Informacje o incydencie mogą być także gromadzone z wykorzystaniem systemów 
monitorujących, zabezpieczeń i urządzeń sieciowych, logów, baz wiedzy o wcześniejszych 
incydentach, analizy strumienia danych sieciowych przy pomocy analizatorów sieciowych itp.
Na etapie gromadzenia informacji niezbędne jest zabezpieczenie danych tak, aby nie utraciły one 
atrybutów dostępności, integralności, poufności i autentyczności (materiały muszą zachowywać 
wartość dowodową). Na podstawie zgromadzonych informacji incydent jest oceniany pod kątem 
krytyczności i rozmiaru wpływu na całą organizację bądź jej poszczególne procesy biznesowe 
(ocena poziomu istotności).

4. Analiza zgromadzonych informacji

Przegląd i weryfikacja informacji następuje pod kątem poprawności, jakości i kompletności danych. 
Koordynator procesu określa łańcuch dowodów, który jest kluczowy do analizy powłamaniowej 
oraz sporządza odpowiedni raport.
Wyznacznikiem postępowania z incydentami bezpieczeństwa informacji jest ich wcześniejsza 
klasyfikacja pod kątem poziomu istotności. Klasyfikacja taka jest podstawą określenia priorytetów 
podejmowanych działań naprawczych oraz priorytetów raportowania.
Za krytyczne uznaje się incydenty bezpieczeństwa informacji, które wpływają bezpośrednio 
na ciągłość działania przedsiębiorstwa lub których skutkiem mogą być znaczne straty finansowe 
czy też poważne nadszarpnięcie reputacji organizacji.
Skala skutków incydentu decyduje o jego poziomie istotności w tym sensie, że – na przykład – 
zainfekowanie wirusem jednej stacji będzie oceniane jako incydent bezpieczeństwa niskiego 
ryzyka, a masowa infekcja wielu komputerów w przedsiębiorstwie będzie z całą pewnością 
incydentem wysokiego ryzyka.

5. Ograniczenie zasięgu i szkodliwych skutków zaistniałego incydentu bezpieczeństwa oraz 
powstrzymywanie jego wpływu na działalność przedsiębiorstwa

Po rozpoznaniu incydentu bezpieczeństwa i pozyskaniu na jego temat niezbędnych danych należy 
podjąć działania natychmiastowej identyfikacji luk w bezpieczeństwie systemów oraz zaplanować 
i uruchomić działania powstrzymujące przebieg zdarzenia, rozszerzanie się jego zasięgu oraz sz-
kodliwości skutków.

6. Postępowanie naprawcze, którego celem jest przywrócenie procesów i systemów do normalnego 
stanu działania oraz odtworzenie danych

Postępowanie naprawcze polega na zaplanowaniu i wdrożeniu działań mających na celu 
przywrócenie ciągłości operacyjnej przedsiębiorstwa, odzyskanie danych, odtworzenie pełnej 
funkcjonalności oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów i procesów, usunięcie szkodliwego 
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oprogramowania, odblokowanie kont użytkowników zablokowanych wskutek wystąpienia 
incydentu, zmianę haseł, instalację poprawek bezpieczeństwa, a także przeciwdziałanie podobnym 
zdarzeniom w przyszłości poprzez włączenie dodatkowych wymagań zabezpieczeń.

7. Dokumentowanie

Działania na każdym z etapów procesu powinny być na bieżąco dokumentowane 
z respektowaniem wymogów autentyczności i integralności, aby zachowały charakter materiału 
dowodowego w sądzie.

Dokumentacja dotycząca incydentów bezpieczeństwa zawiera wrażliwe dane, zatem dostęp do niej 
musi być ograniczony oraz właściwie monitorowany. 

8. Raportowanie incydentu

Po udokumentowaniu prac należy przygotować odpowiedni raport. Musi on zostać przedstawiony 
kierownictwu przedsiębiorstwa oraz właścicielowi biznesowemu aktywów informacyjnych, 
których bezpieczeństwo zostało naruszone w wyniku incydentu.

9. Raportowanie oraz opracowanie i implementacja planów przeciwdziałania określonym 
incydentom w przyszłości

Plany przeciwdziałania incydentom powstają na podstawie rekomendacji zawartych w raporcie. 
Analiza ryzyka i wybór adekwatnych środków postępowania dokonywane są na podstawie 
dokumentacji.

Cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Szkolenia użytkowników z zakresu bezpieczeństwa to sprawa kluczowa, gdyż podnoszą ich 
świadomość i dostarczają wiedzy potrzebnej do samodzielnego rozpoznawania i skutecznego 
unikania zagrożeń.

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

• przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
• rodzaje złośliwego oprogramowania;
• rodzaje ataków socjotechnicznych;
• metody zabezpieczeń przed atakami;
• ataki na urządzenia mobilne, działanie phishingu;
• sposoby zabezpieczeń urządzeń mobilnych;
• bezpieczne korzystanie z poczty e-mail, rodzaje ataków na pocztę e-mail;
• polityka haseł oraz najczęstsze błędy popełniane przy ich tworzeniu;
• sposoby ataków na sieci bezprzewodowe – jak się przed nimi bronić;
• bezpieczne korzystanie z przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo osób w obszarze Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 to także nowe wyzwanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne ludzi. 
Inteligentne systemy produkcyjne, które dążą do optymalizacji pracy, mogą wykonywać czynności 
i operacje w nieprzewidywalny dla osoby obsługującej sposób. Kolejnym zagrożeniem są 
ciągi komunikacyjne wewnątrz inteligentnych zakładów z samojezdnymi wózkami, robotami itp. 
Inteligentne systemy będą musiały wykrywać pojawienie się człowieka i umożliwiać bezpieczną 
dla niego pracę.

Rozwiązania, które zagwarantują bezpieczną pracę części fizycznej systemu produkcyjnego 4.0, 
można podzielić na dwie grupy. 

1. Rozwiązania bezpieczeństwa instalowane do elementów lub na elementach wchodzących 
w skład systemu produkcyjnego 4.0.

2. Rozwiązania związane ze sposobem pracy urządzeń, w którym za ustalanie parametrów 
bezpieczeństwa będą odpowiadały algorytmy i systemy.

System bezpieczeństwa powinien cechować się:

• autonomicznym wykrywaniem pojawienia się człowieka w strefie oraz dostosowaniem 
działania aplikacji do zapewnienia większego bezpieczeństwa ludzi;

• łatwością konfiguracji i instalacji;

• dużym zasięgiem i niezawodnością działania.
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Do takich rozwiązań zaliczamy innowacyjne systemy, które monitorują sytuacje zagrożenia 
w czasie rzeczywistym z wyraźnymi strefami ostrzegania i ochrony. Strefy powinny być 
wyposażone w sygnalizację świetlną i akustyczną z wykorzystaniem skanerów laserowych, kurtyn 
świetlnych czy systemów optycznych. Po wejściu do strefy ochronnej system powinien wyłączyć 
ruch niebezpieczny lub całkowicie zatrzymać proces i przywrócić parametry działania 
po opuszczeniu strefy przez człowieka. Dodatkowymi zabezpieczeniami mogą być rozwiązania 
o cechach bezpiecznej konstrukcji. Są to kompozycje, które w wyniku kontaktu z ciałem człowieka 
lub inną przeszkodą zatrzymują bądź cofają swój ruch.

Gwarancję bezpieczeństwa będzie zapewniała również właściwa parametryzacja urządzeń 
wykorzystanych do systemu produkcyjnego 4.0. W celu podwyższenia nienaruszalności 
bezpieczeństwa warto przemyśleć i ewentualnie zastosować ograniczenia co do zdalnej 
parametryzacji, zmniejszając przy tym zagrożenia związane z naruszeniem cyberbezpieczeństwa.

Psychologiczne procesy uczenia się i wsparcia wdrożenia są takie same w przypadku Przemysłu 
4.0, jak i w przypadku tradycyjnych branż.

Twoim zadaniem zawsze będzie przygotowanie ludzi do zmiany, przeszkolenie ich z zakresu 
zdobytej wiedzy, nowych umiejętności i zaplanowanie efektywnego wdrożenia kompetencji. 
Rozwój pracowników powinien być też wspierany na poziomie organizacyjnym – poprzez 
wdrażanie nowych procesów i procedur.

Kluczowe dla Przemysłu 4.0 jest to, że zmiany dotyczą wprowadzania nowych, często 
skomplikowanych technologii, które wymagają lepiej przygotowanych merytorycznie 
pracowników. Efektywne procesy szkoleniowe będą więc miały istotne znaczenie dla powodzenia 
wdrażanych zmian.

4.2.2 PROCES UCZENIA SIĘ 

Uczenie osób dorosłych, niezależnie od tematu, może opierać się na tradycyjnych metodach, 
takich jak wykłady, przekazywanie gotowych partii informacji i sprawdzanie, czy zostały 
zapamiętane. 
Inną formą nauki są metody wykorzystujące reguły uczenia się przez uczestnictwo, czyli 
oparte na zaangażowaniu zainteresowanych w poznawanie danego materiału, ich samodzielnej 
aktywności. Takie uczenie się przez doświadczenie przynosi bardzo dobre rezultaty, ale wymaga 
od prowadzącego więcej wysiłku, pomysłowości, znajomości różnorodnych metod aktywizujących 
i ułatwiających przyswajanie nowej wiedzy.

Organizując procesy rozwojowe w Przemyśle 4.0, sprawdzaj, czy program szkoleniowy 
przygotowany przez trenera oparty jest na cyklu Kolba. Zakłada on, że proces uczenia ma swój 
początek w:

1. konkretnym doświadczeniu. Następnie uczestnik kursu poddaje to doświadczenie:

2. refleksji. Analizuje je, patrzy na nie z różnych punktów widzenia. Tworzy uogólnienia, 
czyli zachodzi:
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3. abstrakcyjna konceptualizacja. Szkolący się może dostać tutaj od trenera porcję nowej wiedzy. 
Dużo łatwiej i szybciej ją przyswaja, bo dotyczy czegoś, co przed chwilą było jego osobistym 
udziałem. Następnie dochodzi do:

4. aktywnego eksperymentowania. Osoba ucząca się zmienia swoje zachowanie, działa inaczej, 
lepiej, zgodnie z nową wiedzą. To etap, gdy uczestnicy szkoleń wykonują kolejne zadanie, 
ale już z wykorzystaniem nowych technik i metod działania. To czas przekładania wiedzy 
na praktykę, testowania i utrwalania nowych zachowań. (źródło: Szkolenia, jak je prowadzić, 
by…, M. Łaguna, GWP 2004.)

Analizując programy szkoleniowe, zwracaj uwagę, czy poszczególne moduły kursu są zaplanowane 
według wzorca: zadanie, analiza zadania i wyciągnięcie wniosków, wprowadzenie nowej teorii, 
zadanie utrwalające osadzone w praktycznym kontekście.

Dobrze zaplanowane szkolenie ułatwia przyswajanie wiedzy i rozwijanie nowych umiejętności.

4.3 METODY WSPIERAJĄCE ZMIANĘ

Każda zmiana technologiczna i organizacyjna wymaga wsparcia szkoleniowego i doradczego. 
Każda transformacja dotycząca wprowadzenia nowej technologii będzie wiązała się z koniecznością 
wdrożenia modyfikacji na poziomie procesów i procedur, często też zmian organizacyjnych, 
np. stworzenia nowych stanowisk pracy, ale także zmian w postawie, wiedzy i umiejętnościach 
pracowników.

W tym zakresie Twoja organizacja może skorzystać z różnych metod wsparcia takich jak 
doradztwo, szkolenia, mentoring, coaching, Mental Sparing Partnerstwo. 

Na czym polegają poszczególne metody i kiedy je najlepiej stosować?
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4.3.1 DORADZTWO 

Z doradztwa warto skorzystać, kiedy potrzebujemy konkretnych wskazówek od zewnętrznego 
eksperta – co powinniśmy w organizacji zmienić, co usprawnić. Dzięki obiektywnej ocenie i wiedzy 
doradcy, można otrzymać gotowe rozwiązania firmowych problemów. Ważne jest to, że doradcy 
zwykle wskazują obszary do poprawy, ale ciężar wdrożenia zmian spada na organizację.

Proces najczęściej odbywa się indywidualnie. Zewnętrzny ekspert po wnikliwym zdiagnozowa-
niu problemów w danej organizacji przedstawia je np. osobie zarządzającej i proponuje zmiany 
do wdrożenia. 

4.3.2 SZKOLENIE

Szkolenie to najlepsza forma rozwoju, gdy zależy nam na podniesieniu poziomu wiedzy 
w organizacji. Trener podczas szkolenia prowadzonego w grupie uczy zainteresowanych 
konkretnych zachowań, przekazuje wcześniej ustalony zakres wiedzy. 

Szkolenia można podzielić na tak zwane „twarde”, czyli oparte na wiedzy prowadzone 
najczęściej wykładowo oraz „miękkie”, czyli dotyczące m.in. umiejętności interpersonalnych, 
komunikacyjnych, prowadzone w bardziej warsztatowej formie, z wykorzystaniem różnych 
technik aktywizujących uczestników. 

Warto wiedzieć, że trener pracuje na procesie grupowym – rozumie mechanizmy psychologiczne, 
które są charakterystyczne dla małych grup społecznych, umie rozpoznać potrzeby uczestników, 
które wynikają z poszczególnych etapów procesu grupowego, i potrafi nimi zarządzać.
Wybierając trenera do współpracy, można dopytać o kompetencje, które są ważne podczas pracy 
z grupami: 1) facylitowanie, czyli zdolność do zarządzania (wzmacniania lub wygaszania) 
pożądanymi w kontekście realizacji celów szkoleniowych aktywnościami grupy i poszczególnych 
uczestników oraz 2) moderowanie, czyli zarządzanie procesem dyskusji grupowej.

Zalecane jest, by trener podczas pracy z grupami korzystał też z różnych technik, metod 
i narzędzi, które wspierają proces uczenia się, np.: rundy otwierające i zamykające szkolenie, case 
study, odgrywanie ról, techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, gry szkoleniowe i wiele 
innych. 

Szkolenia mogą być realizowane w różnych formach: jako kilkudniowe kursy na sali szkoleniowej 
lub krótkie godzinne spotkania online. 

4.3.3 MENTORING

Mentoring warto zastosować, kiedy chcemy czerpać z wiedzy bardzo doświadczonych osób. 
Mentor ma za zadanie dzielić się swoimi dobrymi praktykami, inspirować do osiągania 
określonych celów i efektów. 

Program mentoringowy można wdrażać wewnątrz własnej organizacji, gdy mamy w niej osoby 

z dużym doświadczeniem i chcemy, aby dokonała się wymiana wiedzy. Tacy „wewnętrzni 
mentorzy”, czyli pracownicy z dużym stażem, którzy mają za zadanie wdrażać nowe osoby 
do organizacji, często odbierają udział w takim projekcie jako wyróżnienie i docenienie ich wkładu 
w rozwój firmy. 

Najczęściej mentoring odbywa się w relacji 1:1. Mentor prowadzi spotkania ze swoim mentee 
w zaplanowanych odstępach, najczęściej w z góry określonym odcinku czasu (kilka spotkań przez 
kilka miesięcy). 

4.3.4 COACHING

Coaching to interaktywny proces, który pomaga osiągać wyznaczone cele, zwiększać swój 
potencjał, dokonywać zmian, wdrażać nowe nawyki. W coachingu występują charakterystyczne 
zasady, m.in.:

• Cele na proces coachingu definiuje klient – coach nie narzuca, co ma być wyzwaniem 
do wspólnej pracy. Klienci samodzielnie określają cel i obszar, nad jakim chcą pracować.

• Coaching jest procesem – to nie jedno, a kilka spotkań w ustalonych odstępach czasu. 
Pomiędzy sesjami kursanci wykonują określone zadania. Ten czas niezbędny jest, aby zaszły 
zmiany i klienci wdrożyli zaplanowane działania w życie.

• Relacja coacha i klienta jest symetryczna – fundamentem efektów coachingu jest zbudowanie 
silnej relacji pomiędzy coachem a jego klientem – coachee. Warunkami jej są: partnerstwo, 
zaufanie, rozłożenie odpowiedzialności, autentyczność .

Coach to towarzysz w rozwoju, a nie doradca mówiący, w którą stronę należy się rozwijać i jakie 
cele realizować.  Coaching może być indywidualny, ale i zespołowy, grupowy. 

4.3.5 MENTAL SPARING PARTNERSTWO

Mental Sparing Partnerstwo (MSP) to koncepcja wzmacniająca efekty uczenia się, której celem jest 
wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w codzienne działania.

Model MSP mówi, że dwie osoby, czyli partnerzy MSP dobrowolnie umawiają się na wzajemne 
wsparcie i dzięki regularnym spotkaniom pełnią dla siebie nawzajem rolę facylitatorów. Obie 
biorące udział w spotkaniach osoby zyskują dostęp do informacji zwrotnej, wyznaczają sobie 
realne cele do wdrażania, dzielą się swoim doświadczeniem, konsultują rozwiązania, a tym samym 
zwiększają swoją motywację do rozwoju.
Metoda MSP może być stosowana zarówno w mikro- i małych firmach, jak i w średnich i dużych 
korporacjach. Ma dwie formy: Mental Sparing Partnerzy są z tej samej firmy lub z różnych.

MSP może być wdrażana przy udziale Lidera, który pomaga w doborze Mental Sparing Partnerów 
i ewentualnej zmianie, jest wsparciem w procesie lub bez udziału takiej osoby koordynującej.

Więcej o metodzie MSP w 6 części Manuala.
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4.4 FORMY ROZWOJU W ORGANIZACJI

Każda z opisanych powyżej metod wspierających zmianę może być wprowadzana na różne sposoby.

4.4.1 METODY TRADYCYJNE I METODY OPARTE NA NOWYCH TECHNOLOGIACH

Coaching, mentoring, szkolenia, metoda MSP mogą być realizowane w formie spotkań, ale też 
w formie zdalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do komunikacji przez internet lub 
telefon. Obie formy pracy mają swoje plusy i minusy. Warto zwrócić na nie uwagę przy wdrażaniu 
zmian w organizacji.

Wiele osób preferuje spotkania bezpośrednie ze względu na przekonanie, iż taki kontakt pozwala 
na szybsze budowanie zaufania i jest efektywniejszy, jeśli chodzi o skuteczność nauki. Okazuje się 
jednak, że spotkania online mogą być równie efektywne, szczególnie, kiedy pracujemy w małych 
grupach lub w formule jeden na jeden. 

Kiedy szkolenie w formie bezpośredniego spotkania?

• Kiedy organizujemy kursy dla większej liczby osób i temat wymaga częstych interakcji 
pomiędzy uczestnikami. Biorący udział mogą w łatwy sposób komunikować się ze sobą, 
wymieniać uwagami i razem ćwiczyć nowe umiejętności. 

• Kiedy organizujemy dłuższe szkolenia. W przypadku form online trudniej nam utrzymać 
skupienie i zaangażowanie uczestników przez dłuższy czas.

Kiedy szkolenie w formie online?

• Kiedy organizujemy krótkie szkolenie w formie wykładu.

• Kiedy zależy nam na kosztach i oszczędności czasu związanego z brakiem konieczności 
poświęcania dodatkowych godzin na dojazdy.

Spotkania online mogą być realizowane za pomocą standardowego telefonu, linii do telekonferencji, 
komunikatorów do pracy przez internet, takich jak: Skype, Zoom, Clickmeeting. 

Warto rozważyć zalety i wady obu form współpracy. Rozwiązaniem może być łączenie spotkań 
bezpośrednich i online.
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4.4.2 METODY INDYWIDUALNE I METODY GRUPOWE

Szkolenia i doradztwo można realizować w formie indywidualnej, tj. jeden na jednego, lub 
grupowej. W zależności od potrzeb zarówno jedna, jak i druga metoda może być efektywna.

Kiedy formy grupowe?

• Szkolenia w grupach są szczególnie użyteczne, jeśli chcemy w krótkim czasie przekazać 
wielu osobom tę samą wiedzę albo stworzyć okazję do ćwiczenia umiejętności. Przy różnych 
wdrożeniach w organizacji szkolenia i prezentacje są jedną z najskuteczniejszych metod 
uczenia i przekazywania ważnych informacji.

• Kursy grupowe są też efektywne, kiedy potrzebujemy wypracować nowe rozwiązania albo 
strategie radzenia sobie z jakimiś problemami w organizacji. Zbieramy wtedy w jednym 
miejscu różnych specjalistów, którzy dzięki wymianie informacji mogą stworzyć coś 
naprawdę użytecznego.

Warto pamiętać, że w szerszym gronie możemy pracować również zdalnie. Skype, Zoom, 
Clickmeeting pozwalają na organizowanie szkoleń i warsztatów grupowych przez internet.

Kiedy formy indywidualne?

• Spotkania jeden na jeden są szczególnie użyteczne, gdy zależy nam na pracy z konkretną 
osobą. Coaching, mentoring, metoda MSP są idealne do takiej formy.

4.4.3 METODY SYNCHRONICZNE I ASYNCHRONICZNE

Ostatnie rozróżnienie dotyczy tego, w jaki sposób następuje wymiana informacji. 

Metody synchroniczne to takie, w których wymiana informacji następuje w czasie rzeczywistym. 

Przykłady form synchronicznych: rozmowa telefoniczna, telekonferencja na Skypie, szkolenie, 
webinar, czat, sesja coachingowa.

Metody asynchroniczne. Nie zawsze jest taka konieczność, aby w jednym miejscu zebrać 
wszystkie zainteresowane rozwojem osoby. Czasem możemy wcześniej przygotować różnego 
rodzaju materiały i je im udostępnić. Osoby uczące się mają możliwość skorzystania z nich 
w dogodnym dla siebie czasie. Jeśli będą miały jakieś pytania, mogą przekazać je trenerowi, 
coachowi, mentorowi za pomocą e-maila, wiadomości czy komentarza pod artykułem na blogu.

Przykłady form asynchronicznych: podcasty, czyli krótkie nagrania audio na jakiś temat, artykuły 
na blogu, e-booki, kursy online.
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4.5 EFEKTYWNE PROCESY WSPIERANIA W ZMIANIE

Przy projektowaniu procesów szkoleniowych, należy wziąć pod uwagę psychologiczne 
mechanizmy nabywania wiedzy i rozwoju umiejętności. Źle zaplanowany proces nie zapewni 
oczekiwanych efektów. Zmarnujesz przeznaczone na to środki, w tym czas swój i uczestników 
szkoleń.

4.5.1 EFEKTYWNE PROCESY SZKOLENIOWE

Warto, abyś patrzył na działania szkoleniowe w organizacji nie w kategoriach pojedynczych 
zdarzeń, ale procesów rozwojowych, które są rozciągnięte w czasie i angażują różne osoby.

Dlaczego to jest ważne? Proces uczenia się nowych umiejętności i nabywania wprawy w ich 
stosowaniu wymaga czasu, energii i dostępu do informacji zwrotnej.

Osoba, która chce rozwinąć kompetencje w zakresie dowolnej umiejętności powinna:
 
• Zrozumieć ją poznawczo i behawioralnie. Zrozumienie poznawcze mówi, po co i w jakich 

sytuacjach warto stosować daną umiejętność. Zrozumienie behawioralne oznacza zapoznanie 
się z zachowaniami, które składają się na daną umiejętność. Wymaga ono przyjrzenia się 
sekwencji zachowań, które są elementami składowymi umiejętności, a następnie ich 
powtórzenia przez daną osobę. Zrozumienie behawioralne nie oznacza nabycia wprawy 
w stosowaniu umiejętności, a jedynie oswojenie się z zachowaniami dla niej istotnymi. 

 
• Mieć okazję do jej praktykowania. Po oswojeniu się zachowaniami składającymi się 

na daną umiejętność konieczne jest kontynuowanie treningu w celu nauczenia się płynnego 
i swobodnego wykonywania odpowiednich czynności. Jest to etap nabywania wprawy. 

Przykład: Podczas szkolenia trener prezentuje nową drukarkę 3D, opisuje jej funkcje 
i omawia zasady korzystania z niej. To, że wiemy, jak obsługiwać drukarkę, nie oznacza 
jeszcze, że potrafimy samodzielnie z niej skorzystać.

Przykład. Podczas ćwiczenia korzystania z nowych drukarek 3D trener cały czas 
towarzyszy uczestnikom szkolenia. Obserwuje ich i udziela informacji korygującej, 
jeśli coś wykonują nie tak jak należy.

Przykład. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy praktykują zdobytą 
wiedzę i umiejętności związane ze stosowaniem drukarek 3D. Eksperymentują 
z różnymi formatami druku i materiałami. Próbują sami sobie radzić z trudnościami, 
które pojawiły się podczas codziennego stosowania nowych narzędzi.

Przykład: Trener zaprasza uczestników do wyko ania próbnych wydruków  
na drukarce 3D. Uczestnicy mają możliwość kilkukrotnego przećwiczenia stosowania 
nowego narzędzia.
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• Mieć dostęp do informacji zwrotnych na temat jakości wykonania. Nabywanie wprawy 
oznacza stopniowe przenoszenie akcentu z doskonalenia umiejętności złożonej na jej płynne, 
kompletne wykorzystanie w życiu. Dostęp do informacji zwrotnych pozwala wprowadzać 
korekty do sposobu użycia poszczególnych umiejętności. Dzięki temu nabywanie wprawy 
ulega przyspieszeniu.

 
• Używać danej umiejętności tak często, aż stanie się w pełni zautomatyzowaną, naturalną 

czynnością, stosowaną strategicznie – adekwatnie do sytuacji i wyznaczonych celów. 
Nabywanie wprawy ostatecznie sprowadza się do uczenia się stosowania umiejętności 
w praktyce, w różnych okolicznościach. (źródło: Smółka P., Kompetencje społeczne, Oficyna 
a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.)

Nie jest możliwe przejście przez wszystkie etapy nabywania kompetencji podczas jednodniowego 
lub dwudniowego szkolenia. W fazie praktykowania, która ma doprowadzić do zautomatyzowania 
kompetencji, potrzebne jest podejmowanie działań przez osoby uczące się w swoim naturalnym 
środowisku pracy. 

Efektywne procesy uczenia muszą być projektowane w taki sposób, aby szkolenia były przeplatane 
praktykowaniem nowych umiejętności w miejscu pracy.
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Odpowiednio projektując procesy uczenia się, znacząco zwiększamy ich efektywność.

Im proces uczenia jest bardziej rozciągnięty w czasie, tym lepiej.

Kiedy mówimy o projektowaniu procesów zmiany, warto zawsze myśleć o dwóch kategoriach 
działań: 

• działania szkoleniowe, np. szkolenie, webinar, kurs online, e-book, sesja mentoringowa itp.;

• działania wspierające wdrożenie, np. zadanie po szkoleniu, konsultacje z trenerem, omawianie 
z przełożonym zmian wdrożonych po szkoleniu, udział w grupie dyskusyjnej z innymi 
uczestnikami kursu itp.

Niezależnie od tego, czy będziemy mówili o grupowych działaniach szkoleniowych, czy 
indywidualnych procesach wsparcia, zawsze będziemy mieli do czynienia z etapem uczenia się 
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i etapem wdrażania tego, czego się nauczyliśmy. Zmiana nie nastąpi ani bez pierwszego, ani bez 
drugiego.

4.5.2 METODY WSPARCIA WDROŻENIA
 
O efektywności procesu szkoleniowego decyduje etap wsparcia po szkoleniu i wdrożenia nowych 
umiejętności. Kluczowe znaczenie mają działania, których celem jest zwiększenie motywacji 
uczestników szkolenia do aktywnego udziału w nim oraz stworzenie okazji do praktycznego 
wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy. Niezwykle ważne jest 
zaangażowanie w proces wdrożenia bezpośrednich przełożonych uczestników szkolenia.
 

Przykłady takich procesów rozwojowych:

1. Zadanie przed szkoleniem – szkolenie – zadanie wdrożeniowe.
2. Zadanie przed szkoleniem – szkolenie – zadanie wdrożeniowe – konsultacja 

telefoniczna z trenerem prowadzącym szkolenie.
3. Zadanie przed szkoleniem – szkolenie – zadanie wdrożeniowe – warsztat 

wdrożeniowy – zadanie wdrożeniowe.
4. Szkolenie – zadanie wdrożeniowe – konsultacja z trenerem prowadzącym 

szkolenie – zadanie wdrożeniowe – szkolenie – zadanie wdrożeniowe – 
konsultacja z trenerem prowadzącym szkolenie.

Przykłady działań wspierających wdrożenie do wykorzystania przed szkoleniem:

• Promocja działań rozwojowych w organizacji, np. artykuły w firmowych 
biuletynach, informacje na specjalnych tablicach ogłoszeń, strony projektu 
w intranecie.

• Odprawa przed szkoleniem, podczas której bezpośredni przełożony przekazuje 
uczestnikom kursu podstawowe informacje na temat projektu szkoleniowego, 
w tym informacje o celach i spodziewanych rezultatach.

• Indywidualne zadanie przedszkoleniowe, które wprowadza w tematykę zajęć.

• Kontakt telefoniczny trenera z uczestnikami przed szkoleniem w celu przekazania 
podstawowych informacji na temat celów kursu i spodziewanych efektów oraz 
zweryfikowania oczekiwań uczestników w stosunku do zajęć.

Przykłady działań wspierających wdrożenie do wykorzystania podczas szkolenia:

• Karty rozwoju wypełniane podczas zajęć, w których uczestnicy zaznaczają 
kluczowe umiejętności do wykorzystania w pracy po powrocie ze szkolenia. 

• Plany działań poszkoleniowych uzgadniane przez uczestników ze swoimi 
przełożonymi.

• Moduły realizowane podczas szkolenia poświęcone analizie potencjalnych 
trudności, które mogą pojawiać się na etapie wdrożenia nowych umiejętności 
oraz poświęcone wypracowywaniu ewentualnych działań zaradczych 
likwidujących te trudności.
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4.6 DOBRE PRAKTYKi

W tej części dowiesz się, na co zwracać uwagę, wybierając usługę szkoleniową, skąd wiedzieć, że 
dany trener jest odpowiedni dla Twoich pracowników. Poza tym poznasz najczęstsze wyzwania, 
jakie pojawiają się podczas szkoleń i doradztwa. Dowiesz się, czym jest zjawisko oporu i jak sobie 
z nim radzić oraz jak zachęcać pracowników do rozwoju.

4.6.1 PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA

Przy planowaniu szkolenia i doradztwa w Przemyśle 4.0 i zatrudnianiu firmy szkoleniowej warto 
zwrócić uwagę na następujące elementy:
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• liczba osób, która ma być objęta szkoleniami / doradztwem,
• miejsce, w którym będą odbywały się zajęcia,
• dostępność sprzętu, materiałów koniecznych do przeprowadzenia zajęć,
• czas trwania kursu, 
• zaplanowane przerwy,
• godziny rozpoczęcia i zakończenia,
• rozłożenie zajęć w przestrzeni czasowej.

Na co zwracać uwagę, wybierając trenera do procesu szkoleniowego w naszej organizacji? 

Zaangażowanie uczestników wprost przekłada się na efektywność uczenia się. Proces nabywania 
wiedzy jest aktywny i wymaga podejmowania wysiłku przez osoby uczące się. Ważne więc, aby 
trener stwarzał taką przestrzeń podczas szkoleń, w której uczestnicy mogą zadawać pytania, 
dzielić się wątpliwościami i pomysłami na zastosowanie zdobytej wiedzy. Wybierając zatem osobę 
do realizowania szkoleń w Twojej firmie, zwróć uwagę, czy osoba prowadząca:

• Zachęca wprost uczestników do aktywności, do dzielenia się doświadczeniami, zadawania 
pytań, mówienia o potencjalnych trudnościach związanych z zastosowaniem nowej wiedzy 
i umiejętności.

• Stosuje różne formy nauczania. Stwarza okazje do pracy indywidualnej i grupowej. 
Wykorzystuje filmy i prezentacje. Stosuje gry i quizy ułatwiające zapamiętywanie. 

• Zadaje pytania, upewnia się, czy wszystko jest jasne. Pyta o wcześniejsze doświadczenia 
uczestników, o ich pomysły.

• Dziękuje za wszelkie przejawy aktywności i zaangażowania. Pozytywne wzmocnienia 
zachęcają do powtarzania pożądanych zachowań.

4.6.2 OPÓR I PRACA Z OPOREM PRACOWNIKA, KTÓRY NIE CHCE SIĘ SZKOLIĆ

Opór przed uczestnictwem w szkoleniach i innych działaniach rozwojowych jest powszechny. 
Może przybierać różne formy – być indywidualny lub grupowy, świadomy i nieświadomy. 
Najważniejsze w sposobach radzenia sobie z oporem jest ujawnienie go, nazwanie i oswojenie 
przeżywanych przez uczestników szkolenia emocji.
Źródła oporu

Najczęstsze źródła oporu związane z uczestnictwem w szkoleniach:

• Pracownicy nie widzą potrzeby udziału w kursie. Ich zdaniem nie jest on potrzebny.

• Pracownicy nie wierzą, że szkolenie może cokolwiek zmienić. 

• Pracownicy obawiają się tego, co może wydarzyć się podczas szkolenia. Mają negatywne 
doświadczenia w odniesieniu do kursów.

• Pracownicy obawiają się, że nie poradzą sobie z nową wiedzą lub umiejętnościami 
prezentowanymi podczas szkoleń.

Przykłady działań wspierających wdrożenie do wykorzystania po zakończeniu 
szkolenia:

• Praktyczne zadania wdrożeniowe, których celem jest zastosowanie nowej wiedzy 
lub ćwiczenie nowych umiejętności, najlepiej w kontekście codziennej pracy 
uczestników 
szkolenia.

• Konsultacje telefoniczne lub e-mailowe z trenerami po zajęciach, podczas których 
uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania.

• Sesje doradcze / sesje wdrożeniowe organizowane po szkoleniu z udziałem 
trenerów i uczestników, podczas których omawiane są trudności związane 
z wdrażaniem nowej wiedzy i umiejętności.

• Prezentacja uczestnikom szkolenia i ich przełożonym wyników badania 
efektywności szkolenia.

• Realizacja projektów zaplanowanych podczas sesji szkoleniowych.

• Włączenie procesu rozwoju pracownika w system ocen okresowych.

• Promowanie wewnętrznych inicjatyw związanych z dzieleniem się wiedzą 
pomiędzy pracownikami, np. uczestnicy, którzy brali udział w szkoleniu, 
prezentują wiedzę, którą nabyli swoim kolegom.

• E-learning i grupy dyskusyjne, np. organizacja tworzy dodatkowe szkolenia 
pogłębiające wiedzę omawianą podczas szkoleń wraz z forum wymiany 
informacji między uczestnikami.

• Coaching i programy mentoringowe, czyli indywidualne lub grupowe procesy 
dla uczestników szkolenia, które koncentrują się na wdrażaniu poznanych 
podczas szkoleń umiejętności.
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Szkolenia dotyczące Przemysłu 4.0 mogą być szczególnie trudne dla części uczestników ze względu 
na nowe, często skomplikowane treści merytoryczne. Mogą się oni obawiać nowych technologii, 
procesów i procedur związanych z ich obsługą.

Jak zminimalizować potencjalny opór?

• Zawsze warto dokładnie wyjaśniać cele szkolenia i powody, dla których jest realizowane. 

• Warto komunikować korzyści z udziału w szkoleniu w odniesieniu do specyfiki pracy 
poszczególnych uczestników.

• Warto pytać pracowników, co sądzą na temat planowanego szkolenia i ich uczestnictwa 
w nim. W razie potrzeb wyjaśniać wszystkie wątpliwości związane z programem kursu i jego 
przebiegiem.

• Warto angażować bezpośrednich przełożonych w proces przygotowania pracowników 
do szkolenia. Dobrą praktyką jest organizowanie odpraw przedszkoleniowych, podczas 
których bezpośredni menadżer wyjaśnia cele kursu i wyznacza oczekiwane efekty.

• Warto zadbać o to, aby szkolenie było realizowane w bezpiecznej formule z wykorzystaniem 
metod aktywizujących. 

LISTA KONTROLNA – PYTANIA DO ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Pytania o powody szkolenia:

• Co spowodowało, że firma zdecydowała się na szkolenie?
• Kto zidentyfikował potrzebę szkolenia?
• Jakie działania były podejmowane do tej pory w związku z zaistniałą potrzebą?
• Co jest największym problemem?

4.7 PRZYKŁADY NARZĘDZI

Lista narzędzi:

• Lista kontrolna – Pytania do analizy potrzeb szkoleniowych
• Przykład – Struktura efektywnego modułu szkoleniowego
• Narzędzie – Karta refleksji uczestnika szkolenia
• Narzędzie – Plan wdrożenia po szkoleniu
• Narzędzie – Karta przeciwdziałania trudnościom wdrożeniowym
• Narzędzie – Karta analizy obszarów nieefektywności 
• Lista narzędzi do webinarów
• Lista narzędzi do pracy zdalnej.

Pytania o spodziewane efekty:

• Jakie są wymagania w stosunku do szkolenia?
• Jakie mają być konkretne efekty kształcenia? 
• Co uczestnicy mają wiedzieć / potrafić po szkoleniu?
• W jaki sposób szkolenie ma wpłynąć na wskaźniki biznesowe (np. wynik sprzedaży, liczbę 

reklamacji, czas obsługi itp.)?
• Jakie są oczekiwania osób, które mają wziąć udział w szkoleniu?
• Czego spodziewają się ich bezpośredni przełożeni?

Pytania o osoby, które wezmą udział w szkoleniu:

• Kto ma być uczestnikiem szkolenia?
• Jakie są doświadczenia zawodowe, stanowiska i rola w organizacji uczestników szkolenia?
• Jak liczna ma być grupa do przeszkolenia?

Pytania o szkolenie:

• Jak powinno wyglądać idealne szkolenie?
• Ile powinno trwać? Gdzie się powinno odbyć?
• Jaki jest obowiązkowy zakres programu szkolenia?
• Jakie treści mogą, ale nie muszą, pojawić się na szkoleniu?
• Kiedy kurs miałby się rozpocząć, kiedy zakończyć?

Pytania o trenera:

• Jakie są oczekiwania w stosunku do osoby prowadzącej szkolenie?
• Jakie doświadczenie / wykształcenie powinien mieć instruktor?
• Co trener powinien robić, a czego nie podczas szkolenia?

Pytania o wsparcie w trakcie szkolenia i po nim:

• Jaka jest rola bezpośrednich przełożonych w całym projekcie?
• Jak ma wyglądać wdrożenie umiejętności po szkoleniu? 
• Jakiego wsparcia mogą oczekiwać uczestnicy szkolenia od swoich bezpośrednich przełożonych 

po jego zakończeniu?
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PRZYKŁAD – STRUKTURA EFEKTYWNEGO MODUŁU SZKOLENIOWEGO 

Działania trenera Pomoce Czas

ANALIZA NAGRANIA – Instruktaż 

Trener zaprasza uczestników do obejrzenia krótkiego nagrania 
prezentującego lidera, który prowadzi krótkie szkolenie 
stanowiskowe dla nowego członka zespołu. Prosi uczestników, 
aby w trakcie oglądania notowali wszystkie błędy lidera.

Omówienie: 
Szkoleniowiec pyta uczestników o błędy, które popełnił lider. 
Odpowiedzi zapisuje na flipcharcie.

Przykładowe pytania:

• Jakie błędy popełnił lider?
• W jaki sposób reagował pracownik?
• Jak inaczej można byłoby przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe?

Film 
instruktaż

 
Flipchart, 

mazaki

15’

WYKŁAD TRENERA – Zasady i struktura szkolenia 
stanowiskowego 

Szkoleniowiec podsumowuje informacje zebrane przez 
uczestników oraz omawia zasady i strukturę szkolenia 
stanowiskowego:

• Zasady prowadzenia szkolenia stanowiskowego.
• Struktura efektywnego instruktażu – 3 x P, 

tj. Powiedz, Pokaż, Przećwicz.

Osoba prowadząca kurs prezentuje przykład prawidłowo
przeprowadzonego instruktażu. Trener rozdaje Arkusz
– Instruktaż.

Flipchart, 
Zasady 

 
Flipchart, 
Struktura

Arkusz, 
Instruktaż

10’

Działania trenera Pomoce Czas

ĆWICZENIE W PARACH – Szkolenie stanowiskowe 

Trener łączy uczestników w pary i rozdaje ćwiczenie – Szkolenie 
stanowiskowe. Zadaniem uczestników jest przygotowanie się 
do zaprezentowania szkolenia stanowiskowego w oparciu o opis 
w arkuszu ćwiczeniowym. 

Omówienie:
Szkoleniowiec zaprasza po kolei uczestników do zaprezentowania 
przygotowanych przez siebie scenek. Koryguje błędy.

Ćwiczenie, 
Szkolenie 

stanowiskowe 30’

ANALIZA NAGRANIA – Instruktaż raz jeszcze 

Trener prezentuje nagranie fragmentu szkolenia stanowiskowego. 
Prosi uczestników o obserwowanie lidera na filmie i notowanie 
spostrzeżeń na temat sposobu jego pracy.

Omówienie:
Szkoleniowiec zaprasza uczestników do porównania nagrania 
pierwszego i drugiego.

Film 
instruktaż raz 

jeszcze
30’

DYSKUSJA NA FORUM – Zastosowania instruktażu 

Trener zaprasza uczestników do dyskusji na temat zastosowania 
prezentowanej struktury instruktażu w ich pracy zawodowej. 

Przykładowe pytania:

• Gdzie będę chciał zastosować nową strukturę instruktażu?
• Co może mi przeszkodzić we wprowadzeniu nowej 

umiejętności? Jak się mogę przed tym zabezpieczyć?

5’
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NARZĘDZIE – KARTA REFLEKSJI UCZESTNIKA SZKOLENIA

Temat szkolenia:

Data szkolenia:

Które zagadnienia były 
dla mnie ważne?

Moje działania:
Co zamierzam wdrożyć?

Kiedy? Jak? Z kim?

Jakie korzyści osiągnę,
gdy wdrożę zaplanowane

działania?

1

2

3

4

5

Karta służy wspieraniu uczenia się. Notuj swoje refleksje po każdym module szkoleniowym. 
Skoncentruj się na tym, co było dla Ciebie ważne i jak możesz tę wiedzę wykorzystać w swojej 
pracy.

NARZĘDZIE – PLAN WDROŻENIA PO SZKOLENIU

Temat szkolenia:

Data szkolenia:

Najważniejsze rzeczy, które chcę wdrożyć po szkoleniu...

1.

2.

3.

Działania, które wykonam Do kiedy?

1.

2.

3.

4.

5.

Karta służy wsparciu wprowadzenia w życie treści omawianych podczas szkolenia. Wybierz 
3 najważniejsze rzeczy ze szkolenia, które chcesz wdrożyć. Zapisz konkretne działania 
do wykonania po powrocie do pracy.
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NARZĘDZIE – KARTA PRZECIWDZIAŁANIA TRUDNOŚCIOM WDROŻENIOWYM

Temat szkolenia:

Data szkolenia:

1. Najważniejsza trudność lub przeszkoda, która może mi zakłócić zastosowanie nowych 
umiejętności w praktyce?

Jakie jest prawdopodobieństwo (0-100%), że tak się stanie?

Co zrobię, aby się zabezpieczyć przed wystąpieniem tej trudności?

2. Kolejna trudność lub przeszkoda, która może mi zakłócić zastosowanie nowych umiejęt-
ności w praktyce?

Jakie jest prawdopodobieństwo (0-100%), że tak się stanie?

Co zrobię, aby się zabezpieczyć przed wystąpieniem tej trudności?

3. Kolejna trudność lub przeszkoda, która może mi zakłócić zastosowanie nowych umiejęt-
ności w praktyce?

Jakie jest prawdopodobieństwo (0-100%), że tak się stanie?

Co zrobię, aby się zabezpieczyć przed wystąpieniem tej trudności?

Karta służy prewencji. Ma ona pomóc zidentyfikować potencjalne trudności związane 
z wdrożeniem nowej wiedzy i wygenerować skuteczne strategie przeciwdziałania im.

NARZĘDZIE – KARTA ANALIZY OBSZARÓW NIEEFEKTYWNOŚCI

Wskaźniki biznesowe:
Jaki wskaźnik biznesowy chcesz podnieść / obniżyć?
Które grupy pracowników w organizacji lub którzy konkretni pracownicy mają największy 
wpływ na realizację tego wskaźnika?

Dobre praktyki:
Co konkretnie powinny robić osoby odpowiedzialne, aby podnieść / obniżyć wskaźnik?

Rzeczywiste działania:
Co w rzeczywistości robią / czego nie robią osoby odpowiedzialne za realizację wskaźnika?

Analiza przyczyn:
Jaki może być powód, że osoby odpowiedzialne za realizację wskaźnika nie robią tego, 
co powinny? Weź pod uwagę następujące potencjalne przyczyny: brak wiedzy i umiejętności 
osób odpowiedzialnych, brak czasu, błędne procesy lub procedury, brak zasobów, brak 
motywacji.

Potencjalne rozwiązania:
Co może być efektywnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę rodzaj przyczyny 
nieefektywności?

Karta służy do zidentyfikowania obszarów nieefektywności w organizacji, które wymagają
zastosowania działań naprawczych, np. szkoleniowych lub doradczych. 
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Lista narzędzi:

• Zoom – https://zoom.us
• Clickweebinar – https://clickmeeting.com
• WebinarNinja – https://webinarninja.com
• Webex – https://www.webex.com
• GoToWebinar – https://www.gotomeeting.com
• Adobe Concect – https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
• Live Storm – https://livestorm.co
• Webinar Jam – https://www.webinarjam.com
• Expertise – https://expertise.tv

Lista narzędzi do pracy zdalnej

E-mail, SMS-y i komunikatory internetowe

• Mattermost – https://mattermost.org
• Slack – http://slack.com
• Yammer – http://www.yammer.com
• Messenger – http://www.messenger.com
• Microsoft Team – https://teams.microsoft.com
• Facebook Workplace – https://work.facebook.com

Narzędzia do współpracy online i udostępniania dokumentów

• G Suite – http://gsuite.google.com 
• Microsoft Office 365 – https://products.office.com
• Zoho – http://zoho.com 
• Basecamp – https://basecamp.com
• Miro – https://miro.com
• Mural – https://mural.co
• Dropbox – https://www.dropbox.com
• Box – https://www.box.com

Narzędzia do zarządzania projektami i zadaniami

• Nozbe – https://nozbe.com/
• Asana – https://asana.com
• KanbanFlow – https://kanbanflow.com
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5. MONITORING EFEKTÓW

• Wstęp
• Poziomy monitoringu zmian – Czego dotyczy poziom? Narzędzia do monitorowania wyników 

na różnych poziomach:
• poziom reakcji,
• poziom kształcenia,
• poziom zachowań,
• poziom biznesu.

• Wyzwania związane z monitoringiem efektów
• Przykłady narzędzi.

5.1 WSTĘP

Trudno zarządzać czymś, czego się nie mierzy. Monitorowanie efektów jest ważne. Pozwala 
zobaczyć zmianę lub jej brak. To z kolei umożliwia decyzję, czy podejmowane czynności 
rozwojowe przynoszą spodziewany efekt i należy je kontynuować, czy lepiej zmienić strategię 
działania. Właściwie zaprojektowany system monitorowania efektów powinien być podstawą 
podejmowania jakichkolwiek kroków szkoleniowych i doradczych.

Monitorowanie efektów daje wiele wymiernych korzyści.

• Pozwala ocenić jakość dostarczanych szkoleń i procesów doradczych.

• Pozwala sprawdzić, jak realizowane działania szkoleniowe są odbierane przez pracowników.

• Daje możliwość zweryfikowania, które z proponowanych rozwiązań szkoleniowych 
i doradczych przynosi najlepsze efekty.

• Umożliwia sprawdzenie, na ile wybór konkretnej firmy szkoleniowej lub trenera był trafiony.
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• Pozwala ocenić jakość systemu wdrażania wiedzy i umiejętności rozwijanych podczas szkoleń 
w praktyce.

• Uczestnicy szkoleń, wypełniając ankiety ewaluacyjne – zaproszeni są do refleksji, wglądu, 
mogą podsumować, czego się nauczyli, poszerza im się samoświadomość.

 

5.2 POZIOMY MONITORINGU ZMIAN

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych modeli oceny efektywności szkoleń i działań 
rozwojowych jest model Kirkpatricka5, który zakłada, że badania efektywności dokonuje się 
na 4 poziomach:

1. Poziom reakcji – mierzone jest zadowolenie uczestników szkoleń i doradztwa z procesów, 
w których brali udział. 

2. Poziom kształcenia – sprawdzany jest stan wiedzy i umiejętnościach uczestników szkoleń 
i procesów doradczych.

3. Poziom zachowań – weryfikowane są zmiany w zachowaniu uczestników szkoleń i procesach 
doradczych, zauważalne w codziennej pracy.

4. Poziom biznesu – badane są zmiany, które pojawiły się na poziomie wskaźników 
biznesowych.

Każdy z poziomów jest istotny i ma wpływ na następny. Przechodzenie z jednego etapu na kolejny 
sprawia, że proces oceny staje się trudniejszy i bardziej czasochłonny, ale równocześnie dostarcza 
bardziej wartościowych informacji.

Zgodnie ze strukturą modelu oceny uzyskane na poziomie 1 i 2 związane są z czynnikami 
wewnętrznymi i dostarczają informacji na temat etapu satysfakcji uczestników z odbytego 
szkolenia lub uzyskanego wsparcia doradczego, a także na temat zdobytej przez nich wiedzy 
i rozwiniętych umiejętności. 

Poziomy 3 i 4 łączą się z czynnikami zewnętrznymi i dotyczą praktycznego zastosowania 
nabytych umiejętności oraz ich wpływu na prowadzoną działalność.

5.2.1 POZIOM REAKCJI

Na tym etapie sprawdza się, na ile pracownik jest zadowolony z uczestnictwa w danym szkoleniu / 
doradztwie. To najczęściej badany etap, na którym sprawdza się:

• ogólny poziom zadowolenia z zajęć,
• ogólny poziom zadowolenia z pracy trenera,

5  D. L. Kirkpatrick, Ocena efektywności szkoleń, Warszawa 2004.
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5.2.2 POZIOM KSZTAŁCENIA 

W tej fazie weryfikuje się, czego nowego pracownik nauczył się, dowiedział dzięki uczestnictwu 
w danym szkoleniu / doradztwie. 
Metody pozwalające zbadać efektywność na tym etapie to najczęściej: 

• test wiedzy lub umiejętności,
• wywiad,
• ankieta.

 

 

• ogólną użyteczność szkolenia,
• najbardziej efektywne metody szkoleniowe.

Metody, które pozwalają zbadać efektywność na tym etapie to:

• wywiad,
• ankieta wypełniana przez pracownika,
• obserwacja pracownika podczas zajęć,
• obserwacja kursanta po szkoleniu w jego miejscu pracy.

Przykładowe pytania, które mogą znaleźć się w ankiecie ewaluacyjnej badającej 
poziom reakcji:

• Na ile jesteś zadowolony ze szkolenia?
• Co najbardziej Ci się podobało?
• Które metody stosowane przez trenera oceniasz jako najbardziej efektywne?
• Jak oceniasz materiały, które otrzymałeś od konsultanta?

Przykłady pytań, które można zadać w ankiecie lub podczas wywiadu, badając 
efektywność, to np.:

• Co konkretnie zmieniłeś w swoim działaniu od czasu szkolenia do dzisiaj?
• Co teraz robisz inaczej w porównaniu do tego, jak działałeś przed udziałem 

w programie?
• Które z zaplanowanych na szkoleniu / doradztwie celów wdrożyłeś? 

Czego nie udało Ci się wprowadzić?
• Co robisz teraz inaczej w porównaniu do tego, jak działałeś na początku procesu 

coachingowego?

Przykładowe pytania, które można zadać podczas wywiadu, to np.:

• W jakim stopniu według Ciebie udział w szkoleniu / doradztwie wpłynął na wskaźniki 
biznesowe?

• Ilu nowych klientów pozyskałeś dzięki udziałowi w szkoleniu?
• O ile wzrosły przychody firmy po Twoim udziale w programie rozwojowym?

Przykłady pytań, które mogą znaleźć się w ankiecie lub zostać zadane podczas 
wywiadu, to np.:

• Czego nowego dowiedziałeś się podczas tego szkolenia?
• Co nowego odkryłeś dzięki tym zajęciom?
• Czego się nauczyłeś o sobie dzięki uczestnictwu w doradztwie?
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5.2.3 POZIOM ZACHOWAŃ 

Na tym poziomie bada się, co pracownik zmienił w swoim zachowaniu, w sposobie działania 
w codziennej pracy. Co robi inaczej, jakie nowe sposoby reagowania wdrożył.
Metody wykorzystywane do weryfikacji efektywności na tym etapie to:

• wywiad,
• ankieta,
• obserwacja.

 
5.2.4 POZIOM BIZNESU

Na tym poziomie sprawdza się konkretne i mierzalne efekty, które przyniósł organizacji udział 
pracowników w danym procesie rozwojowym. Patrzy się, które wskaźniki biznesowe zostały 
osiągnięte i w jakim stopniu.
Najczęściej ten poziom badany jest poprzez:

• analizę wskaźników,
• wywiad.
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Przykładowe arkusze do monitorowania efektów zamieszczone zostały poniżej, w części 
z narzędziami.

O czym warto wiedzieć? – wskazówki i zalecenia

• Nie ma prostej zależności między zadowoleniem ze szkolenia lub doradztwa a poziomem 
przyswojenia wiedzy, wdrożenia nowych umiejętności i wynikami biznesowymi. Proces oceny 
na poziomie reakcji pozwala mierzyć odpowiedź zainteresowanych programem szkolenia 
lub doradztwa, w którym uczestniczą. Mowa tutaj o pomiarze zadowolenia klienta. Ważne 
jest, aby reakcja na szkolenie lub doradztwo była pozytywna. Nie jest to jednak determinanta 
efektywności realizowanych procesów. Efektywność programu może zależeć od pozytywnych 
reakcji jego uczestników na sam program. Jeżeli takich pozytywnych reakcji brakuje, może 
to odbić się na motywacji do nauki czy wdrażaniu nowej wiedzy i umiejętności. Pozytywna 
reakcja nie warunkuje właściwego przyswajania wiedzy, jednakże reakcja negatywna prawie 
zawsze wiąże się z pogorszeniem tego procesu.

• Mimo zadowolenia ze szkolenia lub doradztwa, nie ma gwarancji, że wiedza lub umiejętności 
zostały rozwinięte. Poziom kształcenia koncentruje się na ocenie zmian w zakresie kompetencji, 
które mają być rozwijane. Zatem ocena w tym przypadku może dotyczyć: poznania nowych 
strategii działania, zmian w zakresie rozumienia jakiegoś zagadnienia, czy stopnia nabycia 
nowych umiejętności. Negatywny wynik pomiaru na tym poziomie oznacza, że wiedza 
lub umiejętności przekazywane przez trenera lub konsultanta nie zostały utrwalone. 
Powodów może być wiele: źle zaprojektowany proces uczenia, zbyt mało powtórek, brak dostępu 
do informacji zwrotnej podczas ćwiczeń. Szkolenie lub proces doradczy mogły się podobać 
uczestnikom, nie oznacza to jednak, że cele kształcenia zostały osiągnięte. Ale też wynik 
pozytywny na poziomie kształcenia jest warunkiem koniecznym do tego, aby szkolenie 
i proces doradczy były efektywne, lecz nadal nie jest wystarczające do tego, aby zaszły realne 
zmiany w zachowaniach i na poziomie wyników.

• Realne zmiany w organizacji są możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków niż: efektywne 
szkolenie lub proces doradztwa, czy rozwinięcie przez uczestników tych procesów nowych 
kompetencji. Kiedy mowa jest o zmianach w zachowaniach, ważna jest realna transformacja, 
która dotyczy wykonywania czynności w realnej sytuacji pracy, poza salą szkoleniową. 
To, że ktoś wykonuje prawidłowo zadania w sytuacji szkoleniowej, nie oznacza jeszcze, że 
będzie tak skuteczny w realnym miejscu pracy. Niektóre organizacje koncentrują się tylko 
na monitorowaniu zmian na poziomie 3 (zachowanie). Pomijają przy tym etapy 1 (reakcja) 
i 2 (kształcenie), gdyż zależy im na szybkim dokonywaniu pomiaru zmian w zachowaniu. 
Jest to poważny błąd.

• W założeniu na przykład, że nie odkryto żadnej zmiany w zachowaniu, np. pracownicy 
nie stosują poprawnie procedur przy wdrażaniu nowej linii technologicznej, a to było tematem 
szkolenia. Można byłoby wysnuć wniosek, że program szkolenia lub doradztwa okazał się 
nieefektywny i dlatego powinien zostać zawieszony. Jednak ten wniosek może być błędny. 
Potrzebujemy sprawdzić poziom zadowolenia uczestników ze szkolenia / doradztwa oraz stan 
nabytej wiedzy i rozwiniętych umiejętności. Reakcje uczestników mogły być pozytywne, osiągnięto 
cele procesu uczenia się, ale niestety nie zaistniały warunki, które są konieczne, aby nastąpiło 
wdrożenie.

Program szkoleniowy jest w stanie sprostać pierwszym dwóm wymogom, tworząc pozytywne 
nastawienie w stosunku do oczekiwanej zmiany, a także zapewnić niezbędną wiedzę i umiejętności. 
Ważne jest, aby w celu stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana w zachowaniu, wcześniej dokonywać 
oceny zarówno reakcji, jak i efektów uczenia się. Dopiero wtedy można dokładnie określić, czy 
nieobecność zmiany została spowodowana niedostateczną efektywnością szkolenia, niewłaściwą 
atmosferą czy też brakiem odpowiednich wzmocnień.

• Monitorowanie poziomu wyników jest trudne ze względu na działanie innych zewnętrznych 
czynników, które mogą wpływać na biznes. Poziom wyników wiąże się z ostatecznymi 
efektami uczestnictwa danej osoby w programie szkoleniowym lub doradczym. Wyniki mogą 
dotyczyć: zwiększenia poziomu produkcji, lepszej jej jakości, niższych kosztów wdrożenia 
nowej technologii, obniżenia liczby wypadków przy pracy, zmniejszenia liczby przestojów, 
zwiększenia wartości sprzedaży itp. Należy zakładać, że program zmiany był tak zaprojektowany, 
aby właśnie na te wskaźniki oddziaływać.

Negatywny wynik ewaluacji na tym poziomie nie wskazuje jednoznacznie, że program szkoleń 
lub doradztwa nie przyniósł pożądanego rezultatu. Sytuacja może wynikać z innych czynników 
biznesowych, które wpływają na dany wskaźnik biznesowy. Przykładem takich niezależnych 
czynników mogą być działania konkurencji, zmiana wymagań prawnych dotyczących wdrażanych 
w organizacjach rozwiązań, zmiany wewnętrznych procedur w organizacji itp. 

Manual 4.0 105

5.4 PRZYKŁADY NARZĘDZI

Lista narzędzi:

• Arkusz – Skrócona ankieta ewaluacji szkolenia 
• Arkusz – Ankieta ewaluacji szkolenia
• Arkusz – Wywiad z pracownikiem po szkoleniu
• Arkusz – Obserwacja trenera podczas szkolenia
• Arkusz – Ankieta po szkoleniu
• Arkusz – Ocena poziomu wdrożenia umiejętności 
• Arkusz – Ocena efektów biznesowych
• Arkusz – Ankieta ewaluacji programu MSP

Aby mogła wystąpić realna zmiana, należy spełnić cztery poniższe warunki:

• Osoba musi chcieć zmienić swój sposób zachowania.
• Osoba musi wiedzieć, co i jak robić.
• Osoba musi pracować w sprzyjającej atmosferze.
• Osoba powinna być wzmacniana za każdą pozytywną zmianę.



ARKUSZ – SKRÓCONA ANKIETA EWALUACJI SZKOLENIA (POZIOM REAKCJI).

Co podczas szkolenia było dla Ciebie najważniejsze?

Co podczas dzisiejszego szkolenia było najmniej użyteczne?

Jakie masz ogólne wrażenia po szkoleniu? 

1 2 3 4 5

Nieużyteczne Raczej 
nieużyteczne

Trudno 
powiedzieć

Raczej 
użyteczne

Bardzo 
użyteczne

Każdy uczestnik anonimowo wypełnia arkusz na koniec szkolenia.

FORMULARZ OCENY SZKOLENIA 

Data szkolenia:
Imię i nazwisko osoby prowadzącej:

Oceń poziom użyteczności szkolenia:

www.inspire-consulting.pl106 Manual 4.0 107

ARKUSZ – ANKIETA EWALUACJI SZKOLENIA (POZIOM REAKCJI).

Co podczas szkolenia było dla Ciebie najbardziej użyteczne? A co nie?

Co w sposobie prowadzenia szkolenia przez trenera było pomocne? A co nie?

Co w sposobie organizacji (czas, miejsce) i formie szkolenia (materiały, metody pracy) 
doceniasz, a co wymaga Twoim zdaniem poprawy? 

1 2 3 4 5

Nieużyteczne Raczej 
nieużyteczne

Trudno 
powiedzieć

Raczej 
użyteczne

Bardzo 
użyteczne

1 2 3 4 5

Nieefektywny 
trener

Raczej 
nieefektywny

Trudno 
powiedzieć

Raczej 
efektywny

Bardzo 
efektywny

Każdy uczestnik anonimowo wypełnia arkusz na koniec szkolenia.

FORMULARZ OCENY SZKOLENIA 

Data szkolenia:
Imię i nazwisko osoby prowadzącej:

Oceń poziom użyteczności szkolenia:

Oceń poziom użyteczności szkolenia:



www.inspire-consulting.pl108

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, oceniając przydatność tego szkolenia? 
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ARKUSZ – WYWIAD Z PRACOWNIKIEM PO SZKOLENIU (POZIOM REAKCJI).

Pytanie 1. Jak oceniasz szkolenie / proces doradczy, w którym wzięłaś / wziąłeś udział?

Pytanie 2. Co było dla Ciebie najbardziej użyteczne? Co nie było użyteczne w ogóle?

Pytanie 3. Jak oceniasz wsparcie trenera / konsultanta?

Wywiad przeprowadza z uczestnikiem szkolenia jego bezpośredni przełożony lub pracownik 
odpowiedzialny za organizację szkolenia. Najlepiej, kiedy rozmowa odbywa się w ciągu 7 dni 
od zakończenia szkolenia.

PYTANIA DO WYWIADU Z PRACOWNIKIEM PO SZKOLENIU

Data szkolenia:
Imię i nazwisko osoby prowadzącej:
Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad:

Pytanie 4. Jak oceniasz zakres merytoryczny szkolenia / doradztwa? Czego brakowało?



Pytanie 5. Jak oceniasz sposób organizacji procesu szkolenia / doradztwa – czas, miejsce, 
długość sesji, materiały, formy prezentacji nowych treści?

Pytanie 6. Na ile według Ciebie powinniśmy kontynuować lub powtarzać tego rodzaju 
szkolenia? Dlaczego tak sądzisz?

Pytanie 7. Co według Ciebie powinniśmy wziąć pod uwagę, organizując w przyszłości 
podobne szkolenia / procesy doradcze?
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ARKUSZ – OBSERWACJA TRENERA PODCZAS SZKOLENIA (POZIOM KSZTAŁCENIA).

Pytanie 1. Jak oceniasz poziom opanowania nowych treści przez uczestników szkolenia?

Pytanie 2. Które techniki, metody, umiejętności sprawiły uczestnikom szkolenia najwięcej 
trudności?

Pytanie 3. Z którymi technikami, metodami, umiejętnościami uczestnicy szkolenia 
nie mieli żadnych trudności?

Pytanie 4. Które treści według Ciebie powinny być powtórzone lub wzmocnione?

Pytanie 5. Jakie pytania ze strony uczestników pojawiały się najczęściej? 

Obserwację przeprowadza trener prowadzący szkolenie w trakcie jego trwania.

ARKUSZ OBSERWACJI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PODCZAS SZKOLENIA

Data szkolenia:
Imię i nazwisko osoby prowadzącej:
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Pytanie 6. Jakie działania wspierające proces kształcenia rekomendujesz w kolejnym kroku?

Pytanie 7. Co według Ciebie powinniśmy wziąć pod uwagę, organizując w przyszłości po-
dobne szkolenia / procesy doradcze?
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ARKUSZ – ANKIETA PO SZKOLENIU (POZIOM KSZTAŁCENIA).

Pytanie 1. Czego nowego nauczyłaś / nauczyłeś się podczas szkolenia? Wymień trzy 
najważniejsze rzeczy?

Pytanie 2. Które techniki, metody, umiejętności sprawiły Ci najwięcej trudności?

Uczestnik szkolenia wypełnia ankietę anonimowo po jego zakończeniu. Najlepiej, kiedy badanie 
jest przeprowadzane w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

ANKIETA PO SZKOLENIU

Data szkolenia:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:
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Pytanie 3. Które treści według Ciebie powinny być powtórzone lub wzmocnione?

Pytanie 4. Jakie pytania dotyczące treści prezentowanych podczas szkolenia przychodzą 
Ci do głowy? 

Pytanie 5. Jakiego wsparcia ze strony trenera, przełożonego, organizacji potrzebowałabyś / 
potrzebowałbyś, aby wdrożyć przekazane podczas szkolenia treści?
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ARKUSZ – OCENA POZIOMU WDROŻENIA UMIEJĘTNOŚCI (POZIOM ZACHOWAŃ).

Pytanie 1. Jakie zmiany w zachowaniach pracownika zauważyłaś / zauważyłeś od momentu 
zakończenia szkolenia? 

Pytanie 2. Które techniki, metody, umiejętności nadal sprawiają pracownikowi trudności?

Pytanie 3. Jakie trudności we wdrażaniu technik, metod, umiejętności zgłasza pracownik?

Pytanie 4. Jakiej pomocy możesz udzielić swojemu pracownikowi, aby wesprzeć go we 
wdrożeniu nowych umiejętności? 

Oceny dokonuje bezpośredni przełożony lub pracownik odpowiedzialny za organizację szkolenia 
na podstawie obserwacji uczestnika w jego realnym miejscu pracy. Najlepiej, kiedy cena jest prze-
prowadzona w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia.

OCENA POZIOMU WDROŻENIA UMIEJĘTNOŚCI

Data szkolenia:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:
Imię i nazwisko ocenianego pracownika:
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ARKUSZ – OCENA EFEKTÓW BIZNESOWYCH (POZIOM WYNIKÓW).

Pytanie 1. Określ, jakie wskaźniki biznesowe miały ulec zmianie na skutek uczestnictwa 
w procesie szkolenia / doradztwa.

Pytanie 3. Jakie inne czynniki, oprócz szkoleń / doradztwa, miały wpływ na wzrost 
lub spadek analizowanego przez Ciebie wskaźnika. Wymień wszystkie.

Pytanie 2. Zapisz, o ile zmieniły się wyniki od czasu szkolenia / doradztwa. Wpisz wartość 
wskaźnika na dzień szkolenia oraz wartość wskaźnika na dziś. O ile wzrósł / spadł 
analizowany przez Ciebie wskaźnik. 

• wartość wskaźnika przed szkoleniem – ………………

• wartość wskaźnika po szkoleniu – ………………

Pytanie 5. Jakiej pomocy ze strony trenera, organizacji potrzebowałbyś Ty, aby móc 
skutecznie wspierać swojego pracownika we wdrażaniu przekazanych podczas szkolenia 
treści?

Oceny dokonuje pracownik, który uczestniczył w szkoleniu. Najlepiej, aby badania zostały 
przeprowadzone w okresie od 3 do 6 miesięcy po zakończeniu procesu szkolenia / doradztwa.

OCENA EFEKTÓW BIZNESOWYCH

Data szkolenia:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:
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Pytanie 4. Oszacuj, w jakim procencie zmiana wskaźnika jest efektem działań 
szkoleniowych / doradczych (od 0 do 100%). 

• jaki % zmiany wskaźnika jest efektem szkolenia / doradztwa – ……………..%

Pytanie 5. Oszacuj, w jakim stopniu jesteś pewien swoich kalkulacji, gdzie 100% oznacza: 
jestem w pełni przekonany o prawidłowości moich szacunków.

• wskaźnik pewności szacunków – ……………..%

Pytanie 6. Oblicz wartość zmiany wskaźnika biznesowego uzyskanego na skutek 
przeprowadzenia szkolenia / doradztwa.

Przykład: Zmniejszenie czasu przestoju maszyn: 150 minut w miesiącu. Wskaźnik efektu szko-
lenia / doradztwa: 50%. Wskaźnik pewności szacunków: 80%.
150 minut x 50% wpływu szkoleń x 80% pewności = 60 minut

• osiągnięta wartość zmiany wskaźnika biznesowego – ……………..
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ARKUSZ – ANKIETA EWALUACJI PROGRAMU MSP

1. Jakie korzyści przyniósł Ci udział w programie MSP?

2. W jakich obszarach pracy osiągnąłeś poprawę dzięki skorzystaniu ze wsparcia Partnera 
MSP?

3. W jaki sposób udział w programie MSP wpłynął na Twoje otoczenie?

4. Które z założonych celów zostały zrealizowane?

5. Których z założonych celów nie udało się zrealizować?

OCENA PROGRAMU MSP

Proszę, przeczytaj uważnie pytania i udziel szczerych odpowiedzi.
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6. Co ważnego zmieniło się dzięki udziałowi w programie MSP?

7. Czego dowiedziałaś / dowiedziałeś się o sobie?

9. Co konkretnie wdrożyłaś / wdrożyłeś? Jakie działania podjęłaś / podjąłeś?

10. Które ze spotkań z Partnerem MSP pamiętasz najlepiej? Dlaczego?

11. Co warto zmienić w sposobie prowadzenia programu MSP by był on jeszcze bardziej 
użyteczny?

8. Jakie nowe opcje i możliwości pojawiły się przed Tobą na skutek wsparcia Mental 
Sparing Partnera?

OCENA PROGRAMU MSP – ciąg dalszy
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12. Co jeszcze chcesz dodać? Jakie są Twoje refleksje odnośnie do metody MSP?
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6. MENTAL SPARING PARTNERSTWO (MSP)

• Wstęp 
• Zasady ogólne

• Jak dobierani są partnerzy do procesów MSP?
• Jak wygląda modelowy proces w metodzie MSP?

• Etapy programu MSP
• Warunki efektywnych procesów MSP

• Znaczenie relacji w programie MSP
• Metody budowania relacji
• Kiedy warto zmienić partnera w MSP

• Umiejętności wykorzystywane w ramach MSP
• Przebieg sesji MSP
• Ocena efektywności programu MSP
• Sytuacje trudne i sposoby ich przezwyciężania 
• Przykłady narzędzi

6.1 WSTĘP

Czym jest metoda MSP?

Mental Sparing Partnerstwo (MSP) to koncepcja wzmacniająca efekty uczenia się. Celem jest 
realne wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w życie.

Model MSP zakłada, że dwie osoby – Partnerzy MSP – umawiają się na wzajemne wsparcie. 

Dzięki regularnym spotkaniom partnerów, którzy pełnią dla siebie nawzajem rolę facylitatorów, 
każdy z nich zyskuje dostęp do informacji zwrotnej, wyznacza sobie realne cele do realizacji, 
dzieli się doświadczeniem, konsultuje wdrażane przez siebie rozwiązania, porównuje wyniki, 
a w pewnych sytuacjach też rywalizuje, zwiększając motywację do rozwoju swojego biznesu.

Dla kogo jest metoda MSP? 

Metoda Mental Sparing Partnerstwa dedykowana jest osobom pracującym – przedsiębiorcom 
i specjalistom – którzy chcą zyskać i dawać wsparcie w kontekście wdrażania nabytej na szkoleniach 
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i podczas doradztwa wiedzy oraz szukają innowacyjnego sposobu na rozwój.

Kiedy stosować metodę MSP? 

Metodę MSP można stosować zarówno w mikro- i małych firmach, jak i średnich i dużych 
korporacjach. Może być wykorzystywana wewnątrz jednej organizacji lub między firmami.

W dużej strukturze po metodę MSP warto sięgnąć, kiedy:

• chcemy wdrażać rozwiązania Przemysłu 4.0;
• potrzebujemy uruchomić transfer wiedzy w organizacji;
• ważne jest, aby nowe osoby zostały wsparte przez ludzi bardziej doświadczonych;
• pojawia się trudność z motywowaniem do wdrażania wiedzy po szkoleniu;
• organizacja jest rozproszona i należy zadbać o wymianę wiedzy pomiędzy działami.

W małej i jednoosobowej firmie po metodę MSP warto sięgnąć, kiedy:

• chcemy wdrażać rozwiązania Przemysłu 4.0;
• potrzebujemy wsparcia w kontekście uczenia się i wdrażania nabytej wiedzy, np. podczas 

zewnętrznych szkoleń;
• chcemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z innymi przedsiębiorcami;
• pojawia się trudność z motywowaniem do wdrażania wiedzy po szkoleniu;
• szukamy inspiracji;
• chcemy w niestandardowy sposób uczyć się i rozwijać.

Jakie są korzyści ze stosowania metody MSP?

Metoda MSP niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści zarówno dla osób stosujących ją, jak i ich 
organizacji.

Korzyści dla uczestników procesu:

• mentalne i emocjonalne wsparcie od innego przedsiębiorcy lub specjalisty,
• wzmocnienie motywacji do działania,
• możliwość uczenia się od innych,
• okazja do wypracowania strategii radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami w zakresie 

wdrażanych rozwiązań i realizowanych projektów,
• poznanie innych punktów widzenia i poszerzenie perspektywy,
• inspiracja,
• uzyskanie informacji zwrotnej od obiektywnej osoby spoza organizacji.
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6.2 ZASADY OGÓLNE

6.2.1 JAK DOBIERANI SĄ PARTNERZY DO PROCESÓW MSP?

Dobór partnerów do procesów MSP może się odbywać na dwa sposoby zależnie od wielkości 
organizacji:

W przypadku większych organizacji, w których istnieją działy lub przynajmniej stanowiska 
odpowiedzialne za rozwój, realizowane są formalne procesy. Partnerzy rekrutowani są do projektu 
tak samo jak do szkoleń i procesów coachingowych i zwykle pochodzą z jednej organizacji. 
Partnerzy MSP wybierani są na zasadzie rekrutacji obejmującej analizę potrzeb organizacji 
i poszczególnych pracowników z wykorzystaniem różnych dostępnych w organizacji metod 
i narzędzi, tj. wywiadu behawioralnego, testów psychometrycznych. Kluczowa jest tutaj rola Lidera 
zmiany, który koordynuje proces i zarządza nim.

W przypadku mniejszych firm i jednoosobowych działalności to osoby zainteresowane metodą 
MSP poszukują partnerów do wspólnej rozwojowej pracy. Mogą to być zaprzyjaźnieni przedsiębi-
orcy, podwykonawcy lub partnerzy biznesowi. 
W tej sytuacji zwykle nie ma formalnego wsparcia Lidera zmiany. Często sam właściciel lub osoba 
zarządzająca spółką pełni jednocześnie rolę Lidera zmiany i partnera MSP. To oznacza, że też sa-
modzielnie szuka dla siebie Partnera MSP, zwykle poza organizacją.

Przed rozpoczęciem szukania Partnera MSP warto zadać sobie kilka pytań:

• Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz od Partnera MSP?
• Jakich efektów oczekujesz po Waszej współpracy?
• Kogo szukasz? Jakie cechy powinien mieć idealny Partner MSP?
• Jaką wiedzę, doświadczenie zawodowe powinien mieć Twój partner?
• Jakiego profilu osobowości szukasz?
• Jak wyobrażasz sobie pracę ze swoim Partnerem MSP?
• Kto z Twojego otoczenia mógłby być dobrym partnerem?
• Kto może zarekomendować Ci osoby do współpracy?
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6.2.2 JAK WYGLĄDA MODELOWY PROCES W METODZIE MSP?

Proces MSP może wyglądać różnie, zależnie od potrzeb i oczekiwań partnerów. Może mieć 
charakter zamknięty i otwarty. Proces zamknięty charakteryzuje się tym, że partnerzy umawiają 
się z góry na konkretną liczbę sesji. Otwarty zaś, to taki, w którym ani czas, ani liczba sesji nie są 
z góry określone.

W ramach procesu partnerzy mogą się spotkać twarzą w twarz albo prowadzić sesje zdalnie, 
z wykorzystaniem komunikatorów.

W ramach procesu możemy wyodrębnić kilka kluczowych momentów:

1. Sesja otwierająca proces – jej celem jest poznanie się partnerów, zakomunikowanie 
wzajemnych oczekiwań i potrzeb, ustalenie zasad organizacyjnych procesu (czas sesji, 
ich forma, częstotliwość spotkań, zasady współpracy) oraz zdefiniowanie celów.)

Dobór partnerów odbywa się w oparciu o różnorodne kryteria:

• dobra relacja i poczucie zaufania w stosunku do danej osoby,
• wiedza merytoryczna,
• doświadczenie w realizacji podobnych projektów,
• doświadczenia w realizacji odmiennych projektów,
• przygotowanie trenerskie, coachingowe lub mentoringowe,
• odmienny profil osobowości,
• podobne wyzwania, np. obowiązek wdrożenia wiedzy ze wspólnie odbytego szkolenia – 

partnerzy mogą się wzajemnie w tym wspierać i motywować do zmian.

Oboje partnerów powinno odnosić korzyści ze wspólnej pracy w ramach programu MSP.

Korzyści dla organizacji:

• budowanie kultury organizacji opartej na wiedzy,
• pozyskiwanie informacji o dobrych praktykach spoza organizacji,
• zwiększanie odpowiedzialności za realizację celów wśród osób biorących udział w projekcie,
• większe zaangażowanie i motywacja do działania,
• ograniczenie kosztów doradztwa i szkoleń,
• zwiększenie efektywności odbytych szkoleń.
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6.3 ETAPY PROCESU MSP

W kontekście procesów wsparcia efektywne zmiany wyglądają nieco inaczej, niż w przypadku 
szkoleń. Procesy te można podzielić wyraźnie na dwa większe etapy:

• Tworzenie planu działania
• Wdrażanie planu działania

Faza tworzenia planu działania

Na tym etapie przechodzi się od sytuacji problemowej do stworzenia planu działania, ze szcze-
gółowo określonymi zadaniami i terminami ich realizacji. 
Kolejne sesje realizowane w ramach tej fazy powinny dotykać następujących zagadnień:

1. Sprawdzenie, co jest problemem lub jaka jest kluczowa potrzeba Mental Sparing Partnera. 
Możesz tutaj wykorzystać różnego rodzaju narzędzia diagnostyczne – listy kontrolne, arkusze 
obserwacji, ankiety, testy i narzędzia psychometryczne.

2. Określenie stanu idealnego – wizji. Pomóż partnerowi zdefiniować to, czego pragnie 
w zamian. 

3. Analiza rzeczywistości – Na tym etapie pomóż partnerowi określić, z czym musi się zmierzyć 
w drodze od tego, co ma, do tego, co chce mieć. Analiza ta może zająć kilka spotkań. Warto 
omówić takie obszary, jak: przeszkody na drodze do realizacji idealnej wizji, dostępne zasoby 
i te, które wymagają uzupełnienia, wsparcie społeczne, przekonania ograniczające, wartości. 
Dobrze jest przyjrzeć się temu, co myśli, czuje Twój Mental Sparing Partner, ale 
i jego otoczeniu.

4. Analiza opcji – Pomóż Mental Sparing Partnerowi przeanalizować różne drogi, którymi 
może podążać. Warto wygenerować jak najwięcej opcji i je przeanalizować pod kątem 
użyteczności, trudności w ich osiągnięciu i atrakcyjności. 

5. Stworzenie planu działania – Skutkiem wyboru jednej z opcji powinien być plan działania. 
Im jest dokładniejszy, tym lepiej. Oprócz zaplanowania konkretnych działań pomóż 
partnerowi przyjrzeć się potencjalnym przeszkodom, które może napotkać na drodze 
do realizacji projektu.

Etap wdrażania planu:

Kiedy plan jest gotowy, przechodzi się do jego realizacji. Tutaj powtarza się cykl: działanie 
i analizowanie efektów. Jeśli podjęte kroki przybliżają Twojego Mental Sparing Partnera 
do założonej wizji, powinien robić dalej to, co robi. Jeśli efektów nie ma, pomagaj w szukaniu 
innych rozwiązań. Cykl „działanie – analiza efektów” powtarza się aż do momentu zrealizowania 
planu lub zakończenia zakontraktowanego na wspólną pracę czasu. W tym drugim przypadku 
powinieneś jedno spotkanie poświęcić na to, aby Twój partner zaplanował dalsze działania już bez 
Twojego wsparcia.

PRZYKŁADY NARZĘDZI WYKORZYSTYWANYCH W PROCESACH 
ZDALNYCH

Narzędzia do wideokonferencji i audiokonferencji:

• Clickmeeting  –  http://clickmeeting.com   
• FreeConferenceCall  –  http://www.freeconferencecall.com  
• Google Meet – http://meet.google.com 
• GoToMeeting – https://www.gotomeeting.com/en-pl 
• Skype –  http://www.skype.com
• Telemeeting  –  http://focustelecom.pl/telemeeting 
• WebEx –  http://www.webex.com  
• Zoom –  http://zoom.us   

2. Sesja robocza – podczas tych spotkań partnerzy pracują nad swoimi wyzwaniami. 
Przyglądają się trudnościom, analizują dostępne zasoby, generują rozwiązania. 
Każdy z partnerów pracuje nad swoimi projektami.

3. Sesja zamykająca – jej celem jest podsumowanie procesu wspólnej pracy i zaplanowanie 
kolejnych kroków już po zamknięciu współpracy.

Modelowy proces MSP:

• spotkania partnerów odbywają się regularnie,
• jedna sesja trwa 1-1,5 h,
• odstępy pomiędzy spotkaniami nie są dłuższe niż 1 miesiąc,
• cały proces to od 5 do 12 spotkań,
• 3 miesiące do 1 roku.

Partnerzy komunikują się ze sobą poprzez:

• bezpośrednie spotkania w wynajętej do tego celu sali szkoleniowej,
• telefon, połączenia telekonferencyjne i narzędzia do wideokonferencji. 

Pomiędzy spotkaniami partnerzy mogą wspierać się i motywować do realizacji umówionych celów, 
używając komunikacji e-mailowej, a także korzystając z nowoczesnych narzędzi do wymiany 
informacji.
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6.4 WARUNKI EFEKTYWNYCH PROCESÓW MSP

Aby proces MSP był efektywny, kilka warunków powinno zostać spełnionych:

• Relacja między Partnerami MSP powinna być oparta na zaufaniu i partnerstwie. 
Jest to konieczne do odważnego przyglądania się trudnościom i wyzwaniom przy wdrażaniu 
rozwiązań Przemysłu 4.0.

• Cele na proces wspólnej pracy powinny być jasno określone. Im dokładniej są zdefiniowane, 
tym proces jest efektywniejszy.

• Program MSP powinien być procesem rozciągniętym w czasie. Zmiana wymaga czasu. 
Partnerzy MSP powinni mieć możliwość testowania wygenerowanych podczas sesji 
rozwiązań. Model: sesja – wdrożenie – analiza efektów działa dzięki systematycznym 
spotkaniom partnerów.

6.4.1 ZNACZENIE RELACJI W PROCESIE MSP

W procesie MSP spotykane są dwa typy relacji: symetryczna i niesymetryczna.

Istotą relacji symetrycznej jest równość obu stron. Każdy z Partnerów MSP jest na podobnym 
poziomie rozwoju. Może posiadać odmienną wiedzę, inne doświadczenia, ale żadna z osób 
nie jest tą mądrzejszą, bardziej doświadczoną. Ten rodzaj relacji jest charakterystyczny dla metod 
coachingowych. Partnerzy bardziej tworzą dla siebie wzajemnie warunki do pogłębiania wiedzy 
o sobie i do poszukiwania rozwiązań swoich problemów. Jest tutaj więcej zadawania pytań 
i towarzyszenia niż nauczania drugiej osoby.

Istotą relacji niesymetrycznej jest nierówność obu stron. Jeden z partnerów ma większą wiedzę 
i umiejętności, większe doświadczenie. Ten rodzaj relacji jest charakterystyczny dla metod 
mentoringowych i szkoleniowych. Mniej doświadczona osoba uczy się od eksperta lub mentora. 
W procesie MSP ten rodzaj relacji nie będzie się sprawdzał. Istotą partnerstwa jest wzajemna, 
barterowa wymiana. Każda ze stron dzieli się czymś, co ma do zaoferowania, ale też bierze coś 
dla siebie.

Może być tak, że w pewnych obszarach wiedzy, doświadczenia podczas poszczególnych,  
pojedynczych sesji partnerzy naprzemiennie wchodzą dla siebie w relacje mentoringowe 
lub trenerskie. Na przykład jeden z partnerów ma doskonałą wiedzę z zakresu wykorzystywa-
nia konkretnych metod i narzędzi z obszaru Przemysłu 4.0., a drugi jest świetny w tworzeniu 
procesów i procedur organizacyjnych. W związku z tym, że wspierają się nawzajem na poziomie 
całego procesu, możemy mówić o relacji symetrycznej, mimo że w zakresie konkretnych tematów, 
omawianych podczas pojedynczych sesji stają się nawzajem dla siebie mentorami i trenerami, czyli 
wchodzą w relacje niesymetryczne.

To rozróżnienie jest ważne. Jeżeli bowiem nie będzie zachowana równowaga symetryczności w 
relacji, to jeden z partnerów może mieć poczucie, że wkład w stosunku do korzyści z uczestnictwa 
w programie jest niewystarczający. Prędzej czy później ta relacja zostanie przerwana.

6.4.2 METODY BUDOWANIA RELACJI

Jako Partner MSP masz do dyspozycji wiele narzędzi, które mogą pomóc w budowaniu relacji 
opartej na zaufaniu:

• Uzgodnij kontrakt na wspólną pracę i trzymaj się go.
• Prowadź systematyczne przeglądy, na ile każda ze stron jest zadowolona ze wspólnej pracy.
• Otwarcie dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też trudnościami i obawami.
• W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności w relacji, omawiaj je z partnerem 

podczas sesji.
• Unikaj oceniania, przyjmowania perspektywy życzliwego przyjaciela.

Zachowanie poufności – Co jest tutaj ważne?

W kontekście komunikacji pomiędzy Mental Sparing Partnerami, którzy pochodzą 
z różnych firm, ważne jest zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Przed przystąpieniem 
do wspólnej pracy powinieneś zadbać o ochronę swoich interesów. Pomocny może 
być tutaj kontrakt o poufności, którego przykładowy wzór znajduję się w części 
z narzędziami. 

Ważne, abyś przeprowadził z partnerem szczerą rozmowę i pamiętał o omówieniu:

• czym są informacje poufne,
• na czym najbardziej zależy każdej ze stron,
• jakie są obawy związane z informacjami poufnymi,
• co jest niezbędne, aby zaufać drugiemu Mental Sparing Partnerowi,
• do czego należy się zobowiązać w kontekście ochrony informacji poufnych.

6.4.3 KIEDY WARTO ZMIENIĆ PARTNERA W PROCESIE MSP

Dobór właściwego partnera do wspólnej pracy jest kluczowy. Czasem jednak, z różnych powodów, 
okazuje się, że osoba, z która pracujemy, to nie jest najlepszy wybór. Wtedy warto podjąć decyzję 
o przerwaniu procesu i wybrać nowego partnera.

Powody, dla których warto zmienić partnera? 

• Partner nie wywiązuje się z umowy, np. odwołuje spotkania, spóźnia się na nie, przychodzi 
nieprzygotowany. 

• Z jakiegoś powodu trudno jest zbudować z partnerem relację opartą na zaufaniu. Nie ma 
„chemii”.
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• Partner czerpie korzyści z relacji, ale nie wkłada do niej nic ze swojej strony.
• Wiedza i przygotowanie partnera są niewystarczające lub nie ma on umiejętności dzielenia 

się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zawsze, zanim podejmiemy decyzję o zmianie partnera w ramach procesu MSP, warto otwarcie
z nim porozmawiać o swoich wątpliwościach. Jeżeli rozmowa nie przynosi rezultatu, proces należy 
zakończyć.

6.4.4 UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTYWANE W RAMACH MSP

Jakie umiejętności wykorzystujemy w metodzie MSP?

Każdy z Mental Sparing Partnerów zależnie od celu wspólnej pracy może pełnić rolę facylitatora, 
coacha, mentora, nauczyciela. Do realizowania powyższych form wsparcia ważne są następujące 
umiejętności:

Facylitacja
Będąc Mental Sparing Partnerem w roli facylitatora możesz: 

• Odzwierciedlać to, co widzisz, że dzieje się z Twoim rozmówcą.
• Zadawać pytania, które zapraszają do pogłębionej refleksji. 
• Dawać wsparcie podczas doświadczania trudnych emocji. 
• Proponować różne struktury, które mają pomóc w dookreślaniu celu, wyrażaniu emocji, 

planowaniu działań, wyciąganiu wniosków.
• Prezentować strategie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 

Uważne słuchanie
Chcąc uważnie słuchać:

• dawaj przestrzeń na wypowiedź swojemu rozmówcy;
• nie przerywaj wypowiedzi;
• nie bój się ciszy;
• staraj się usłyszeć nie tylko treść, ale i ukryte w niej emocje, obawy, wartości i przekonania.

Zadawanie pytań
Podczas spotkań z Mental Sparing Partnerem staraj się zadawać pytania:

• otwarte, pojedyncze, proste;
• adekwatne do wypowiedzi rozmówcy – podążaj za tym, co mówi i pogłębiaj jego wypowiedź,
• o cele, marzenia, plany, ale i o obawy, trudności, żale;
• coachingowe „mocne”, których zestawienie znajdziesz w poniższej ramce:

Przykłady mocnych pytań

Pytania o osobiste znaczenie:
 
• Jak Ty to widzisz?
• Co w tym jest ważnego dla Ciebie?
• Co da Ci takie rozwiązanie? 

Pytania o ukryte znaczenie: 

• O co Ci tak naprawdę chodzi? 
• Co chcesz przez to powiedzieć? 
• O czym jest ta rozmowa? 

Pytania o NAJ: 

• Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem? 
• Czego się najbardziej obawiasz? 
• Co Ci najbardziej przeszkadza? 
 
Pytania o wnioski: 

• Co Ci to mówi o Tobie? 
• Jaki jest z tego wniosek?
• Co pokazuje ta sytuacja?

Odzwierciedlanie zasobów
Podczas spotkań z partnerem staraj się dostrzegać i nazywać jego:

• mocne strony,
• obszary do rozwoju,
• wartości,
• przekonania o sobie, świecie, sytuacji,
• powtarzające się schematy działania,
• emocje,
• zmiany w sposobie mówienia i zachowania.

Udzielanie informacji zwrotnej
Chcąc udzielić informacji zwrotnej swojemu rozmówcy,:

• bądź konkretny,
• używaj języka faktów,
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• mów o konsekwencjach,
• nazywaj swoje oczekiwania,
• mów zarówno o pozytywach, jak i o trudnościach.

Udzielanie instruktażu 
Chcąc przekazać konkretną wiedzę partnerowi, pamiętaj, żeby:

• odpowiednio się przygotować,
• dawkować informacje,
• sprawdzać, czy przekazywane treści zostały zrozumiane,
• wspierać w planowaniu wdrożenia wiedzy.

Stosowanie kreatywnych metod
W pracy z programem MSP możesz korzystać z różnych narzędzi do kreatywnego rozwiązywania 
problemów:

Burza mózgów – w określonym czasie zachęcaj do wygenerowania jak największej liczby 
pomysłów, bez krytykowania poprzednich i bez rozwijania tylko jednego z nich.

Zmiana perspektyw patrzenia – zapraszaj do przyjmowania perspektywy różnych osób, a nawet 
postaci z filmów czy bajek, pytaj: Co na Twoim miejscu zrobiłaby ważna dla Ciebie osoba…?, Jak 
wyglądałoby to z perspektywy Twojego klienta?, Co zrobiłby Twój nauczyciel przedsiębiorczości? 
itp.

Koncepcja 6 kapeluszy Edwarda De Bono – zachęcaj do patrzenia na wyzwanie z perspektywy: 

• faktów liczb i danych (kapelusz biały)
• emocji i intuicji (kapelusz czerwony)
• kreatywności (kapelusz zielony)
• optymizmu (kapelusz żółty)
• czarnowidztwa, pesymizmu (kapelusz czarny)
• podsumowania i wyciągnięcia konkretnych wniosków (kapelusz niebieski).

Analiza pola sił – poproś partnera o napisanie celu / wyzwania na środku kartki, następnie zaproś 
do wypunktowania wszystkich sił, które oddziałują na ten cel / wyzwanie. Zarówno te, które 
wspierają, rozwijają, są pomocne, jak i te, które są hamujące, utrudniają i zniechęcają do działania.
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6.4.5 PRZEBIEG SESJI MSP

Spotkanie Partnerów MSP może mieć ustrukturyzowany, jak i swobodny przebieg. Wszystko 
zależy od potrzeb i oczekiwań. Nadanie struktury sesji pomaga zwiększyć jej efektywność. Łatwiej 
jest utrzymać koncentrację na celach i dyscyplinę w generowaniu rozwiązań.

Czasem jednak i nieustrukturyzowane sesje, bez jasno określonych celów i spodziewanych efektów 
mogą być użyteczne. Szczególnie wtedy, gdy Partnerzy MSP potrzebują po prostu porozmawiania 
o trudnościach, obawach albo pragnieniach. Chcą, aby ktoś ich wysłuchał.

Jak mogłaby wyglądać ustrukturyzowana sesja MSP?

Sesja składa się z 3 zasadniczych części:

• Kontraktowania celów – na tym etapie partnerzy ustalają, o czym będą rozmawiać, 
wyznaczają cel sesji oraz jej spodziewane efekty. Umawiają się też na to, jakiego wsparcia 
od siebie nawzajem potrzebują.

• Pracy z tematem – w tej części partnerzy analizują istotę wyzwania, przyglądając się tematowi 
sesji z różnych perspektyw; rozważają potencjalne możliwości i szukają rozwiązań. Jeśli któryś 
z partnerów MSP ma przydatną wiedzę lub doświadczenie, dzieli się nimi.

• Zamknięcia – w tej części partnerzy podsumowują spotkanie i określają plan działania. Sesja 
często kończy się konkretnym zobowiązaniem jednego z partnerów do wykonania jakiegoś 
zadania. 

Do przygotowania się na sesję, a także do jej sprawnego przeprowadzenia, służą listy kontrolne 
zawierające mocne pytania ułożone w przemyślany sposób, nadające spotkaniu strukturę 
i porządkujące poruszane wątki. Przykładowe zostały zawarte w Manualu w części z narzędziami.
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Praca z wyzwaniem (każdy z partnerów po kolei):

• Jak opisałbyś swoje dzisiejsze wyzwanie?
• Co tutaj jest najtrudniejsze?
• Co już robiłeś w związku ze swoim wyzwaniem?
• Czego jeszcze nie robiłeś?
• Kto może być dla Ciebie wsparciem w tym zakresie?
• Co rozważasz? Jakie widzisz plusy i minusy tego, co rozważasz?
• Jakich informacji Ci jeszcze brakuje?
• Co jeszcze potrzebujesz zrobić, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem?

W tej części można wprowadzić różne narzędzia do pracy, np. arkusze autodiagnozy, 
listy kontrolne, techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.

Podsumowanie sesji:

• Jakie wnioski wynikają z dzisiejszej sesji?
• Czego się dowiedzieliśmy o naszych wyzwaniach? 
• Czego dowiedzieliśmy się o sobie?
• Co zamierzamy wdrożyć? Kiedy?
• Z jakiego wsparcia decydujemy się skorzystać? Kiedy?
• Co może nam nie wyjść? Jak się możemy przed tym zabezpieczyć?

Wypełnienie arkusza weryfikacji realizacji celów po sesjach MSP – dostępny w części 
z narzędziami.

Struktura sesji – Pomocne pytania

Przegląd:

• Co się wydarzyło od czasu naszego ostatniego spotkania?
• Co wdrożyliśmy? Czego wprowadzić się nie udało?
• Czego się nauczyliśmy? Co odkryliśmy?

Kontraktowanie:

• Co może być tematem naszej dzisiejszej sesji?
• Jak byśmy sformułowali nasze cele na dziś?
• Po czym poznamy, że ta sesja będzie dla nas użyteczna?
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Co może być celem sesji MSP?

Z założeń metody MSP wynika, że dwie osoby z doświadczeniem biznesowym mają się 
wspierać nawzajem w realizacji swoich indywidualnych celów biznesowych lub rozwojowych. 
Zatem wszystko, co partnerzy określą jako użyteczne dla nich, może być tematem pracy w trakcie 
sesji. 

Przykłady kategorii tematów do pracy w trakcie sesji:

• analiza przyczyn trudności w realizowanych projektach;
• poszukiwanie pomysłów na rozwiązania;
• dzielenie się doświadczeniami w zakresie stosowania różnego rodzaju metod, technik 

i narzędzi;
• wspólna analiza przygotowanych dokumentów, założeń projektowych;
• analiza ryzyka przy podejmowaniu decyzji o nowych przedsięwzięciach;
• omawianie trudności związanych ze współpracą z osobami zaangażowanymi we wdrażanie 

projektów;
• weryfikacja trafności / jasności odbytych wspólnie szkoleń i omówienie możliwości 

wykorzystania informacji w bieżącej pracy – co i jak należy poprawić, zmienić w kontekście 
nabytej podczas szkolenia wiedzy.

Jakie metody i formy pracy mogą być wykorzystywane w trakcie sesji?

W trakcie sesji mogą być wykorzystywane różne formy i metody pracy, zależnie od oczekiwań 
i przygotowania partnerów. 

Przykłady wykorzystywanych metod:

• Metody coachingowe – praca oparta na zadawaniu pytań, słuchaniu wypowiedzi partnera 
i nazywaniu tego, co usłyszeliśmy. W tym przypadku partner, który pracuje nad swoim 
wyzwaniem, ma okazję zastanowić się nad tym, co jest istotą trudności i przyjrzeć się temu 
z różnych perspektyw. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy nie ma jednego dobrego 
rozwiązania w danej kwestii.

• Metody mentoringowe – to dzielenie się doświadczeniami. Jeden z Partnerów MSP 
ma pewne doświadczenia w realizacji podobnych projektów i może podzielić się nimi, 
zwracając szczególną uwagę na to, co się udało, a co było szczególnie trudne. Należy 
pamiętać, że nie zawsze doświadczenia jednego z partnerów można przełożyć w opcji jeden 
do jednego. Może to być jednak pewna inspiracja.

• Wzajemne uczenie – jeśli któryś z Partnerów MSP ma wiedzę ekspercką w jakimś obszarze, 
może się nią podzielić. Mamy wtedy do czynienia z miniszkoleniem lub instruktażem. 

• Techniki kreatywnego poszukiwania rozwiązań – kreatywne rozwiązywanie problemów 
pomaga w metodycznym analizowaniu trudności i poszukiwaniu strategii radzenia sobie 
z nimi. Wprowadzenie tego rodzaju metod do pracy w trakcie sesji może zwiększyć ich 
efektywność. Przykładami takich technik mogą być: analiza pola sił, technika burzy mózgów, 
metaplan itp. 
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Dlaczego przeglądy są tak ważne?

Poradzenie sobie z wyzwaniami wymaga czasu. Możemy sobie wyobrażać, że pojedyncza sesja 
rozwiąże problem. Zwykle jednak potrzebujemy wielu działań. Myślenie procesowe będzie tutaj 
bardzo pomocne.

Uczestnik sesji przedstawia trudność, z którą się mierzy. Wspólnie z partnerem analizują problem 
i wymyślają strategię działania. Następnie strategia jest weryfikowana w praktyce i podczas 
kolejnej sesji partnerzy wracają do jej omówienia.  Sprawdzane jest, co się wydarzyło, a co nie. Jeśli 
coś działa, należy kontynuować ustalone aktywności. Jeśli nie, trzeba szukać innych sposobów.

Pomocne może być więc rozpoczynanie sesji od przeglądu tego, co wydarzyło się od ostatniego 
spotkania.

Jaki model jest lepszy? Praca nad projektem czy sesje interwencyjne?

Partnerstwo MSP może być zawiązywane na potrzeby realizacji konkretnego projektu lub łączyć 
się z ideą niezobowiązującego wsparcia ad hoc.

W pierwszym przypadku impulsem jest realizacja jakiegoś konkretnego przedsięwzięcia, projektu, 
np. wdrożenie nowej technologii do firmy, wprowadzenie na rynek nowego produktu, usprawnienie 
procesów i procedur w organizacji. Partnerstwo jest zawierane po to, aby uzyskać wsparcie innego 
przedsiębiorcy lub specjalisty we wdrożeniu tego projektu. Partnerzy pełnią dla siebie wzajemnie 
wsparcie konsultanckie, mentorskie, coachingowe. W takim przypadku zwykle proces wzajemnej 
współpracy kończy się z chwilą, gdy projekty dobiegną końca.

W drugim przypadku partnerstwo nie jest związane z realizacją konkretnego projektu. Partnerzy 
umawiają się na cykl spotkań, aby się wzajemnie wspierać i uczyć od siebie. W takiej sytuacji każda 
sesja może być poświęcona innemu zagadnieniu, zależnie od tego, jaka jest aktualna potrzeba jej 
uczestników. 

Przykładowe pytania do przeglądu

• Co wydarzyło się od naszego ostatniego spotkania?
• Co wdrożyłeś? Jakie były tego efekty?
• Czego nie udało Ci się wdrożyć? Co było tego przyczyną?
• Z jakimi trudnościami musiałeś się zmierzyć?
• Czego nowego dzięki temu się nauczyłeś?
• Co nowego odkryłeś?
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Oba rozwiązania są równie efektywne.

Jeśli przedsiębiorca lub specjalista dochodzi do wniosku, że potrzebuje wsparcia rozwojowego, po 
prostu szuka innej osoby, która takiej pomocy mogłaby udzielić. W klasycznym przypadku byłby 
to też zewnętrzny coach, mentor czy konsultant. W modelu MSP szuka on innego przedsiębiorcy 
lub specjalisty w tej samej branży lub pokrewnej i zaprasza go do barterowej wymiany. Istotą tej 
relacji jest wzajemność i niefinansowy charakter. Dochodzi tutaj do świadczenia usługi, a nie jej 
zakupu. Umawiamy się – Ty dasz mi wsparcie, w tym, w czym jesteś dobry, i ja udzielę Ci pomocy 
w tym, w czym ja jestem dobry. 

Podczas sesji pracuje jedna osoba czy obie?

W procesie MSP wykorzystywane są dwa modele pracy:

• Podczas sesji jeden z partnerów pracuje nad swoim wyzwaniem, a drugi stanowi 
dla niego wsparcie. Uczestnicy naprzemiennie podczas oddzielnych sesji pracują nad swoimi 
wyzwaniami. Na jednym spotkaniu omawiany jest przypadek danego z partnerów, 
na kolejnym drugiego. 

• Podczas tej samej sesji obydwaj partnerzy pracują nad swoimi wyzwaniami, najpierw jeden, 
potem drugi.

Oba rozwiązania się sprawdzają. Zwykle pierwsze jest realizowane szybciej. W drugim przypadku 
zaś na omówienie wyzwań każdego z partnerów należy zarezerwować więcej czasu i energii. 
Warto zwrócić uwagę na pojawianie się sytuacji, w których jeden z partnerów zmaga się z trudnym 
wyzwaniem, szczególnie skomplikowanym na poziomie emocjonalnym, i problemem staje się 
dla niego przejście podczas tego samego spotkania od roli osoby wspieranej do wspierającej.

6.4.6 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU MSP

Ważnym elementem strategii jest jej okresowa ewaluacja. Mimo że idea programu opiera się 
na wzajemnej wymianie, to jednak proces ten nie jest wolny od opłat. Realne koszty korzystania 
z modelu MSP obejmują takie elementy jak: czas pracy partnerów i brak zysków, które mogłyby 
być osiągnięte, gdyby partnerzy realizowali zamiast sesji inne zadania, opłaty za sale, dojazdy, 
telefony itp.

Dlatego ważna jest ewaluacja procesu.

Obszary, które warto poddawać ocenie:

• koszty związane z realizację projektu;
• poziom zadowolenia partnerów z uczestnictwa w programie;
• wiedza i umiejętności nabyte w trakcie procesu;
• zmiany w sposobie zachowania partnerów;
• wdrożone w organizacji zmiany i ich mierzalne efekty.
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Ewaluacja powinna odbywać się na każdym etapie procesu:

• Na początku – na tym etapie powinniśmy określić obszary, które będą rozwijane i wybrać 
najlepsze narzędzia.

• W trakcie – warto poddać ocenie projekt w połowie jego trwania, aby w razie czego móc 
wprowadzić korekty.

• Na zakończenie – na tym etapie podsumowujemy wszystkie korzyści z realizacji projektu.

Więcej informacji na temat ewaluacji dostępnych jest w III części Manuala „Monitoring efektów”.

6.4.6 SYTUACJE TRUDNE I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA

W procesie MSP mogą wystąpić różnorodne sytuacje trudne, wśród nich opór i zniechęcenie. 
Warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić, o czym pamiętać, na co zwracać szczególną uwagę. Jedną 
z metod, z której elementów można skorzystać, jest dialog motywujący.

Jak przeprowadzić trudną rozmowę?

• Odkryj intencje
• Wprost powiedz, co jest dla Ciebie trudne / niekomfortowe
• Podaj konkretne przykłady
• Opowiedz, jak to na Ciebie wpływa
• Określ swoje oczekiwania
• Poproś drugą osobę, aby się do tego odniosła 

Przykładowe sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi:

• Nieczyste intencje jednego z partnerów – fundamentem pracy w procesie 
MSP jest zaufanie i otwartość z obu stron. Jednym ze sposobów jego budowania 
jest rzetelne omówienie zasad wspólnej pracy i umówienie się na szczególne 
przestrzeganie zasady poufności. Można podpisać dokument przedstawiający 
warunki brzegowe tej współpracy (przykład arkusza w części z narzędziami). 
Jeśli jednak pomimo spełnienia powyższych warunków, jedna ze stron zachowuje 
się w sposób nieuczciwy, należy z nią porozmawiać. I gdy to nie zadziała, 
poszukać nowej osoby do współpracy. 

• Nierówne zaangażowanie podczas wspólnej pracy – kiedy jeden z partnerów 
ma roszczeniową postawę, na kolejnych spotkaniach omawiane się jego cele, 
zagarnia n więcej czasu – należy z nim o tym porozmawiać. Prewencyjnie warto 
zawsze na początku wspólnej pracy umówić się na sprawiedliwy podział czasu 
i wśród zasad umieścić też jednakowe zaangażowanie. Kiedy jednak zasady 
nie są respektowane i dany partner nie czuje się komfortowo w tej relacji, dobrze 
jest poszukać nowej osoby do współpracy. 

• Sprzeczne oczekiwania partnerów – kiedy jeden z partnerów potrzebuje innego 
wsparcia niż otrzymuje, albo słyszy od partnera, że niewiele korzysta ze spotkań, 
warto jeszcze raz wrócić do zasad procesu MSP, ustalania celów na proces, 
rozmowy o zasadach współpracy. 

• Odwoływanie spotkań w ostatniej chwili – Na początku wspólnej pracy ustal 
kontrakt zawierający zapis dotyczący odwoływania sesji. W przypadku łamania 
wspólnie ustalonej zasady, możesz wrócić do rozmowy o kontrakcie i wzajemnym 
szacunku. Jeśli sytuacja się powtarza, a rozmowy nie przynoszą oczekiwanych 
rezultatów, poszukaj nowej osoby do współpracy.
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Dialog motywujący jako narzędzie wspierania 

Jednym ze sposobów na złagodzenie sytuacji trudnych w procesie MSP mogą być cztery główne 
zasady dialogu motywującego6.

Wyrażanie empatii – Staraj się aktywnie słuchać, zrozumieć potrzeby drugiej osoby, nie oceniaj jej 
i nie krytykuj, wczuj się w jej sytuację.

Rozwijanie rozbieżności – Chcąc zmotywować do zmiany – wspieraj drugą osobę w dostrzeżeniu 
rozbieżność pomiędzy stanem obecnym, a tym, do jakiego dąży, jaki sobie zaplanowała. Pokaż 
koszty, jakie może ponieść trwając w utartym schemacie i realne korzyści z wdrożenia usprawnień.

Wykorzystanie oporu – Grunt, żebyś uznał, że pojawienie się niechęci i oporu to naturalna kolej 
rzeczy. Nie przekonuj na siłę, nie walcz, tylko pracuj z Mental Sparing Partnerem w myśl zasady 
„weź tylko to, co ci się przyda”.

6  W. R. Miller, S. Rollnick, Wywiad motywujący, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.

Wspieranie samoskuteczności – Twoja wiara w autonomiczność i zdolność Mental Sparing 
Partnera do zmiany, działa wzmacniająco. Pokazanie mu, że każdy jest odpowiedzialny sam 
za siebie, przy zaoferowaniu swojego pełnego wsparcia, powoduje wzrost skuteczności.

6.4.8 PRZYKŁADY NARZĘDZI

Lista narzędzi:

• Lista kontrolna – Dobór Partnera MSP
• Narzędzie – Kontrakt o poufności pomiędzy Mental Sparing Partnerami
• Lista kontrolna – Przygotowanie do sesji MSP
• Lista kontrolna – Struktura sesji MSP
• Narzędzie – Arkusz celów na sesje MSP
• Narzędzie – Arkusz weryfikacji realizacji celów po sesjach MSP
• Narzędzie – Arkusze do metod kreatywnych do zastosowania podczas sesji MSP
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LISTA KONTROLNA – DOBÓR PARTNERA MSP

1. Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz od Partnera MSP?

2. Jakich efektów oczekujesz po współpracy?

3. Jakie cechy powinien mieć idealny Partner MSP?

4. Jaką wiedzę i doświadczenie zawodowe powinien mieć Partner MSP?

5. Jakiego profilu osobowości szukasz?

Lista służy wsparciu w doborze najlepszego partnera do pracy w formule Mental Sparing 
Partnerstwa. Odpowiedz na wszystkie poniższe pytania.

Manual 4.0 139

6. Z kim na pewno nie chciałbyś pracować?

Popatrz teraz na swoje odpowiedzi… Jakie są słowa kluczowe? Które cechy Partnera MSP 
się powtarzają? Na czym szczególnie Ci zależy?

Kto może zarekomendować Ci taką osobę do współpracy? Gdzie możesz znaleźć taką 
osobę?



www.inspire-consulting.pl140

NARZĘDZIE – KONTRAKT O POUFNOŚCI POMIĘDZY MENTAL SPARING 
PARTNERAMI

KONTRAKT O POUFNOŚCI POMIĘDZY MENTAL SPARING PARTNERAMI

§ 1
Przedmiot Umowy
 
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad zachowania przez Mental Sparing Partnerów 
poufności w związku ze współpracą w ramach Mental Sparing Partnerstwa, w trakcie jej trwania 
oraz po jej zakończeniu.

§ 2
Poufność
 
Celem zachowania poufności wszelkich informacji otrzymywanych w toku współpracy, 
których ujawnienie mogłoby narazić partnerów na szkodę, Strony ustalają następujące zasady 
postępowania:

1. „Informacje Poufne” stanowią wszelkie materiały i dane przekazywane w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej jako „zastrzeżone”, „tajne”, „poufne”, lub noszące inne oznaczenie 
wskazujące na ich poufny charakter lub też informacje, których poufny charakter w sposób 
oczywisty wynika z ich natury lub stosownego przepisu prawa w szczególności w zakresie:

• wszelkich danych osobowych osób z danej organizacji oraz jej klientów;
• informacji technicznych oraz know-how;
• stosowanego oprogramowania, technologii i rozwiązań IT;
• strategii biznesowych, planów rozwoju, stosowanych metod i procedur;
• działań i planów marketingowych;
• dokumentów stanowiących własność intelektualną partnera przekazującego lub jego 

klientów i kontrahentów.

2. „Informacje Poufne” nie mogą być kopiowane ani powielane w celach niezwiązanych 
z przedmiotem współpracy partnerów.

3. Partnerzy zobowiązują się do: 

• wykorzystywania „Informacji Poufnych” wyłącznie dla celów współpracy w ramach 
Mental Sparing Partnerstwa;

• zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich „Informacji Poufnych”;
• nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek „Informacji Poufnych” w całości lub 

w części;
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• stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa zapewniających zachowanie w tajemnicy 
otrzymanych „Informacji Poufnych”;

• zwrotu lub zniszczenia wszystkich dokumentów i nośników zawierających „Informacje 
Poufne”, które zostały udostępnione, na każde żądanie Partnera przekazującego.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, obowiązuje do dnia……………………
3. Umowę przygotowano w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego 

z Partnerów.
4. Wszelkie spory wynikające z zawarcia i wykonywania Umowy będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby powoda.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.

..................................................................
Data i podpis Mental Sparing Partnera

..................................................................
Data i podpis Mental Sparing Partnera
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LISTA KONTROLNA – PRZYGOTOWANIE DO SESJI MSP

1. Jakie tematy chciałabym / chciałbym omówić podczas dzisiejszej sesji?

2. Co jest dla mnie największym wyzwaniem?

3. Jak to wpływa na moje otoczenie?

4. Jak w związku z tym się zachowuję? Co robię lub czego nie robię?

5. Z jakimi moimi umiejętnościami to się wiąże?

6. Z jakimi moimi przekonaniami to się wiąże? 
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7. Z jakimi moimi wartościami to się wiąże?

8. Jakie cele chciałabym / chciałbym zrealizować podczas sesji?

9. Po czym poznam, że dzisiejsza sesja będzie dla mnie efektywna?
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LISTA KONTROLNA – STRUKTURA SESJI MSP 

TEMATY
Czym chcesz dziś zająć się podczas sesji?

CELE
Jaki jest Twój cel na sesję? Jakiego efektu się spodziewasz na zakończenie sesji?

OKREŚLANIE PARTNERSTWA NA SESJĘ
Czego ode mnie dzisiaj oczekujesz? Czego oczekujesz w kontekście dzisiejszego celu na sesję?

PRACA Z RZECZYWISTOŚCIĄ 
Co jest tutaj największym wyzwaniem? Co już wiesz? Czego jeszcze nie?

OPCJE
Jakie masz teraz możliwości? Jak możesz nad tym dalej pracować?
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WOLA
Co konkretnie zrobisz? Kiedy? Co Ci może przeszkodzić? Jakiego wsparcia potrzebujesz?

OCENA SESJI
Co bierzesz z tej sesji? Czego byś ode mnie potrzebował więcej lub mniej?
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NARZĘDZIE – ARKUSZ CELÓW NA SESJE MSP

MOJE CELE ZAWODOWE NA PROCES MSP:

1.
2.
3.

PO CZYM POZNAM, ŻE TE CELE SĄ OSIĄGNIĘTE?

1.
2.
3.

MOJE CELE ROZWOJOWE NA PROCES MSP:

1.
2.
3.

PO CZYM POZNAM, ŻE TE CELE SĄ OSIĄGNIĘTE?

1.
2.
3.

KTÓRY Z CELÓW JEST NAJWAŻNIEJSZY?

OSIĄGNIĘCIE KTÓRYCH CELÓW JEST NAJTRUDNIEJSZE? 
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CO MOGĘ ZROBIĆ, BY POKONAĆ TRUDNOŚCI NA DRODZE DO CELÓW?

Na jakim etapie drogi do osiągnięcia swoich celów jestem?

NARZĘDZIE – ARKUSZ WERYFIKACJI REALIZACJI CELÓW PO SESJACH MSP

Co się udało na tej sesji? Jak i dzięki czemu? Na następnej sesji:

Co się udało na tej sesji? Jak i dzięki czemu? Na następnej sesji:

Data sesji MSP:

Która to sesja? 
Ile w sumie sesji 
zakontraktowano?
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Zapisz swój cel / dylemat / pytanie, na które szukasz odpowiedzi:

Nastaw stoper na 7 minut. Niech nic Ci w tym czasie nie przeszkadza i zanotuj wszystkie 
możliwe opcje rozwiązania Twojego dylematu. Nie krytykuj. Po prostu pisz pomysł 
za pomysłem:

ARKUSZE DO METOD KREATYWNYCH DO ZASTOSOWANIA PODCZAS SESJI MSP

A – Burza mózgów
B – Zmiana perspektywy patrzenia
C – 6 kapeluszy Edwarda De Bono
D – Analiza pola sił 

A – BURZA MÓZGÓW
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Zapisz swój cel / dylemat / pytanie, na które szukasz odpowiedzi:

Zapisz odpowiedzi na poniższe pytania, bez dłuższego zastanawiania się:

Co na Twoim miejscu zrobiłaby najważniejsza dla Ciebie osoba…?

Co na Twoim miejscu zrobiłby Twój rodzic…?

Co na Twoim miejscu zrobiłby Kot w Butach...? 

Co na Twoim miejscu zrobiłby Twój sąsiad…?

Co na Twoim miejscu zrobiłby prezydent…?

Co na Twoim miejscu zrobiłby Twój szef…?

B – ZMIANA PERSPEKTYWY PATRZENIA
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Zapisz swój cel / dylemat / pytanie, na które szukasz odpowiedzi:

fakty, liczby i dane (kapelusz biały)

emocje i intuicja (kapelusz czerwony)

kreatywność (kapelusz zielony)

optymizm (kapelusz żółty)

Przeanalizuj teraz swoje odpowiedzi. Jakie widzisz teraz opcje? 
Które rozwiązania wybierasz? 

C – 6 KAPELUSZY EDWARDA DE BONO

Popatrz na swoje wyzwanie z 6 punktów widzenia. „Zakładaj” dany kapelusz i zapisuj swoje 
skojarzenia poniżej:
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czarnowidztwo, pesymizm (kapelusz czarny)

podsumowanie i konkretne wnioski (kapelusz niebieski)

Popatrz na swoje odpowiedzi… Jaki masz teraz pomysł?

Siły wspierające: Cel lub wyzwanie: Siły hamujące:

D – ANALIZA POLA SIŁ

Poproś Mental Sparing Partnera o napisanie celu / wyzwania na środku kartki, następnie 
o wypunktowanie wszystkich sił, które oddziałują na to wyzwanie i je wspierają, rozwijają, są 
pomocne po prawej stronie kartki, po lewej zaś te, które są hamujące, utrudniają i zniechęcają 
do działania. 

Po czym dopytaj – Które siły są najważniejsze? Które są najbardziej blokujące? 
Które warto wzmacniać jako pierwsze? Które należy najpierw pokonywać?
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Wnioski i strategie działania – Co możesz zrobić?
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