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Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji

MAREK KUNASZ*

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 
A CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SZANSE 

NA SZKOLENIE W ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Budowanie kompetentnych zespołów pracowniczych jest obecnie kluczowym 
czynnikiem konkurencyjności organizacji. Luki w kompetencjach mogą być wypeł-
niane przez szkolenie. Rodzi się zatem pytanie, jakie czynniki sprzyjają podejmowa-
niu trudu szkolenia przez organizacje? W pracy podjęto próbę odpowiedzi na nie. 
Zatem celem pracy była identyfikacja czynników determinujących szanse na szko-
lenie w organizacji. Rozpatrywano szerokie i zróżnicowane spektrum determinant 
(wyróżniając specyficzne grupy respondentów), jednak głównym wyróżnikiem bada-
nych grup podmiotów była ich wielkość. Poza zmiennymi rozpatrywanymi w lite-
raturze przedmiotu (wiek, płeć, wielkość podmiotu) w opracowaniu w przyjętym 
kontekście rozpatrywano zmienne wpisujące się w zidentyfikowaną lukę badawczą 
(dotyczy to zwłaszcza kwestii wpływu na prawdopodobieństwo szkolenia w organi-
zacji stopnia centralizacji funkcji personalnej czy stosowania rozwiązań systemo-
wych w sferze personalnej).

W dążeniu do realizacji postawionego celu przeprowadzono analizy empiryczne 
wykorzystujące materiał z badań ankietowych systemów zarządzania zasobami 
ludzkimi w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego, realizowa-
nych w 2014 roku na próbie 603 pracowników przedsiębiorstw. W pracy znalazło 
zastosowanie, w kontekście przyjętych celów badawczych, instrumentarium mode-
lowania ekonometrycznego. Szacowano modele z  jakościową (zero-jedynkową) 
zmienną objaśnianą (modele logitowe). Analizom poddano 5 modeli logitowych 
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(na podstawie danych z całej próby oraz w grupach przedsiębiorstw wyodrębnio-
nych ze względu na kryterium ich wielkości). Zmienną objaśnianą modeli kodo-
wano na podstawie deklaracji respondentów w odpowiedzi na pytanie z ankiety: 
Czy uczestniczyłeś w szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Prawdopodo-
bieństwo szans na szkolenie w organizacji uzależniono od zestawu kodowanych, 
również na podstawie odpowiedzi respondentów na pytania w ankiecie (w tym 
z metryczki), 23 zmiennych objaśniających z 8 kategorii (po wyłączeniu z ana-
liz tzw. grup referencyjnych). W analizowanych modelach uwzględniano jedynie 
zmienne istotne statystycznie. Prowadzone rozważania osadzono także w teore-
tycznym kontekście wyznaczanym przez literaturę przedmiotu. Praca ma zatem 
charakter teoretyczno-empiryczny.

Szeroki zakres rozpatrywanych determinant oraz zastosowane instrumentarium 
pomiaru stanowi o wartości dodanej niniejszej pracy.

1.  Szkolenie w organizacji – wybrane aspekty 
teoretyczne

Ranga zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji stale rośnie. Kompetentni, 
tzn. wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności pracownicy stali się kluczem 
do zdobywania przewagi konkurencyjnej [20, s. 255–264]. W tym kontekście zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi stało się w organizacji strategicznym obszarem budowania 
kluczowych kompetencji [18, s. 81–84]. Współczesne podmioty stają się organiza-
cjami uczącymi się. Zmiany w sposobie realizacji funkcji personalnej w istotny spo-
sób podnoszą rangę szkolenia i doskonalenia zawodowego w organizacji. Działania 
we wspomnianej sferze, ze względu na ciągłe zmiany w otoczeniu, mają charakter 
ustawicznego, niekończącego się procesu [11, s. 99].

Problematyka zwiększania kompetencji pracowniczych zaowocowała bogactwem 
pojęć (kształcenie, szkolenie, dokształcanie, doskonalenie, rozwój zawodowy) w lite-
raturze przedmiotu [17, s. 273]. Istnieje jednakże zgoda, iż pojęciem najszerszym 
jest rozwój zawodowy. Może się on odbywać między innymi przez szkolenie i dosko-
nalenie zawodowe (wycinek szerszego pola zainteresowań). Szkolenie jest związane 
z wypełnianiem luk w wiedzy, umiejętnościach i postawach niezbędnych na aktual-
nym stanowisku pracy. Doskonalenie zawodowe ma zapewnić, aby pracownik mógł 
sprostać wyzwaniom zmieniającego się otoczenia (również na innym stanowisku 
pracy) [7, s. 433; 12, s. 220].

Zintegrowany rozwój organizacji jest związany, poza rozwojem kadr, także z roz-
wojem strategii i struktury organizacyjnej (procesy komplementarne). W zmiennym 
otoczeniu, w dążeniu do realizacji postawionych celów, należy przekształcać strategię, 
co wymusza w konsekwencji zmiany wewnętrzne (np. w strukturze). Wspomniane 
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zmiany są wdrażane przez zatrudnionych w organizacji, dlatego niezbędne wydają 
się rozwój wiedzy i umiejętności personelu [17, s. 273].

Zatem celem szkolenia i doskonalenia zawodowego jest z punktu widzenia orga-
nizacji rozwój jej potencjału ludzkiego [5, s. 142], zaś z punktu widzenia poszcze-
gólnych pracowników – przygotowanie do pełnienia aktualnych i przyszłych ról 
organizacyjnych [6, s. 34].

Oczekiwania pracowników mogą się koncentrować na kwestiach stwarzania im 
możliwości rozwoju i wsparcia samorozwoju przez równy dostęp do szkoleń (co 
generalnie powinno sprzyjać szansom na szkolenie) [9, s. 43]. Poznanie oczeki-
wań pracowników oraz budowanie z nimi relacji opartych na zaufaniu, uczciwości 
i otwartym dialogu to priorytety działalności organizacji funkcjonujących w duchu 
idei społecznej odpowiedzialności biznesu [14, s. 74; 14, s. 53]. Organizacja spo-
łecznie odpowiedzialna traktuje swoich pracowników nie tylko z poszanowaniem 
norm prawnych, lecz także norm etycznych – wykraczających poza ramy uregulo-
wań prawnych [10, s. 61]. Poczucie sprawiedliwego traktowania pracowników sprzyja 
ich efektywności, kreatywności oraz lojalności, bowiem, jak wcześniej wspomniano, 
pracownik funkcjonujący w przyjaznym otoczeniu staje się strategicznym budulcem 
przewagi konkurencyjnej organizacji.

2. Specyfikacja ekonometryczna modelu logitowego

Wiele zjawisk ekonomicznych opisywanych jest w jednostkach naturalnych bądź 
pieniężnych. Jednakże także zmienne o charakterze jakościowym (np. płeć, wykształ-
cenie, miejsce zamieszkania, decyzje jednostek) można włączać do modeli ekono-
metrycznych. Zmienne jakościowe mają zazwyczaj charakter binarny (zmienna 
zero-jedynkowa), mogą mieć także charakter wielomianowy uporządkowany, wielo-
mianowy nieuporządkowany, licznikowy czy ograniczony (zmienna ilościowo-jako-
ściowa) [8, s. 141–142]. Jeżeli charakter jakościowy ma zmienna objaśniana stosuje 
się modele, które wyznaczają prawdopodobieństwo Pi tego, że zmienna objaśniana 
przyjmie wartość 1 w zależności od zmiennej Zi, która zostaje z kolei funkcją zmien-
nych objaśniających:

 Zi = β0 +β1X1i +…+βkXki + ε i  (1.1)

W takiej sytuacji istnieje konieczność włączenia do modelu funkcji transformują-
cej wartości zmiennej objaśnianej z przedziału <0;1> do (–∞;+∞). Ów łącznik to pro-
bit bądź logit [2, s. 37]. W modelu probitowym zakładamy, że prawdopodobieństwo 
sukcesu (Zi = 1) opisane jest dystrybuantą rozkładu normalnego, zaś w modelu logi-
towym – rozkładu logistycznego [3, s. 157]. Oba schematy transformacji spełniają 
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podobną funkcję, jednak w zastosowaniach praktycznych częściej wykorzystuje się 
transformację logitową.

Dystrybuanta rozkładu logistycznego dana jest wzorem:

 Pi =
eZi

1+ eZi
 (1.2)

w wyniku poniższych przekształceń:

Pi + Pie
Zi = eZi ,Pi = e

Zi − Pie
Zi ,Pi = (1− Pi )e

Zi

można określić tzw. iloraz szans:

 Pi
1− Pi

= eZi  (1.3)

zatem

 ln Pi
1− Pi

= Zi = β0 +β1X1i +…+βkXki + ε i  (1.4)

Logarytm naturalny ilorazu szans nazywany jest logitem. Prawdopodobieństwo 
zdarzenia Zi = 0 można obliczyć z kolei ze wzoru:

 1− Pi =
1

1+ eZi
 (1.5)

Możliwość estymowania ocen parametrów modelu logitowego z wykorzystaniem 
klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) jest ograniczona ze względu 
na heteroscedastyczność składnika losowego. Stąd też w modelach tej klasy oceny 
parametrów modelu estymuje się metodą największej wiarygodności (MNW) [4, s. 37].

Interpretacji nie podlegają wartości współczynników ocen parametrów modelu, 
podlega jedynie ich znak. Interpretacja współczynników jest skomplikowana ze 
względu na to, iż oszacowania nie mogą być zinterpretowane jako krańcowy przyrost 
wartości zmiennej objaśnianej w efekcie jednostkowego przyrostu zmiennej objaśnia-
jącej. Dodatnia wartość oszacowania ocen parametrów modelu oznacza, że zwięk-
szenie poziomu analizowanej zmiennej objaśniającej przyczyni się do zwiększenia 
prawdopodobieństwa sukcesu (Y = 1). W przypadku zaobserwowanego ujemnego 
znaku przy oszacowaniach adekwatne zwiększenie poziomu analizowanej zmien-
nej objaśniającej przyczyni się do zmniejszenia się prawdopodobieństwa sukcesu.

Dla interpretacji wpływu danej zmiennej objaśniającej na zmienną objaśnianą 
analizom poddaje się także efekty krańcowe oraz iloraz szans [19, s. 25].

Efekt krańcowy dla danej zmiennej objaśniającej oblicza się zgodnie z poniż-
szym wzorem:
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 ∂Pi
∂Xki

= βk
eZi

1+ eZi⎡⎣ ⎤⎦
2  (1.6)

Odzwierciedla on wpływ jednostkowej zmiany analizowanej zmiennej objaśniającej 
(przy średnich wartościach pozostałych zmiennych objaśniających) na prawdopo-
dobieństwo osiągnięcia sukcesu. Kierunek zależności (wzrost lub spadek prawdo-
podobieństwa) wyznacza znak przy wartości efektu krańcowego.

Analizom poddaje się także zmianę relacji prawdopodobieństwa sukcesu i porażki 
(ilorazu szans) wraz z jednostkową zmianą analizowanej zmiennej objaśniającej. Dla 
zmiennej binarnej oznacza to przykładowo zmianę z 0 na 1. Dla wartości przykła-
dowego ilorazu szans 1,20 zmiana wartości zmiennej o jednostkę powoduje wzrost 
szans na sukces o 20%. W przypadku gdy włącza się do modelu kilka zmiennych 
binarnych tworzonych na podstawie danych opisanych za pośrednictwem uporządko-
wanej klasyfikacji (np. wykształcenie podstawowe, średnie, wyższe), obliczany iloraz 
szans (np. w grupie osób z wykształceniem wyższym) odnosi się do ustalonej przez 
badacza grupy referencyjnej (np. osoby z wykształceniem podstawowym – danych 
dla grupy referencyjnej nie włącza się podczas estymacji parametrów modelu, ich 
wpływ ujawnia się w wyrazie wolnym modelu).

Oceny jakości modelu zmiennej jakościowej można dokonywać, analizując 
[15, s. 184–186; 13, s. 377–379; 1, s. 39–40]:

 � wartość statystyki testu wiarygodności,
 � pseudo R-kwadrat McFaddena,
 � wartość statystyki testu korelacji między wartościami empirycznymi i teoretycz-

nymi zmiennej objaśnianej,
 � R-kwadrat zliczeniowy.

Test ilorazu wiarygodności służy do testowania istotności całego modelu (ana-
logicznie do testu F w modelu liniowym). Weryfikuje się hipotezę zerową o tym, iż 
wszystkie parametry modelu poza wyrazem wolnym są równe zero. Statystykę z próby 
testu obliczaną ze wzoru:

 IW = 2(lnLUR − lnLR )  (1.7)

gdzie:
LUR – wartość funkcji wiarygodności dla modelu pełnego,
LR – wartość funkcji wiarygodności dla modelu jedynie z wyrazem wolnym, 
porównuje się z wartościami krytycznym statystyki odczytanej z tablic rozkładu 
 chi-kwadrat przy liczbie K stopni swobody (gdzie K stanowi liczbę zmiennych obja-
śnianych modelu). W praktyce analizom poddaje się poziom obliczonego (np. w pro-
gramie Gretl) p-value.
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W modelu nieliniowym (jakim jest model logitowy) zwykły R-kwadrat jest nieuży-
teczny, stąd też oblicza się pseudo R-kwadrat McFaddena, według poniższego wzoru:

 RMcFaddena
2 =1− lnLUR

lnLR

 (1.8)

Współczynnik determinacji dla modeli zmiennej jakościowej przyjmuje zazwyczaj 
niższe wartości niż klasyczny R-kwadrat [8, s. 146].

Innym sposobem sprawdzenia stopnia dopasowania modelu do danych empirycz-
nych jest test istotności współczynnika korelacji Pearsona między szeregiem wartości 
empirycznych (yi) oraz teoretycznych (ŷi) zmiennej objaśnianej (ryŷ). Hipoteza zerowa 
zakłada istnienie zerowego współczynnika korelacji. Wartość statystyki t postaci:

 t =
ryŷ
1− ryŷ

2
N − 2  (1.9)

jest zbieżna do rozkładu t-Studenta o N – 2 liczbie stopni swobody (gdzie N oznacza 
liczebność szeregów danych). Dalszy sposób postępowania jest zbieżny ze schema-
tem testu ilorazu wiarygodności.

Dla sprawdzenia stopnia dopasowania oszacowanego modelu można obliczyć 
także zliczeniowy R-kwadrat. W tym celu w tablicy trafień zestawia się przypadki tra-
fionych i nietrafionych prognoz sukcesu i porażki. Gdy wartość teoretyczna modelu 
dla analizowanej obserwacji przyjmuje wartości powyżej 0,5 przyjmuje się jako pro-
gnozę wartość zmiennej 1, w przeciwnej sytuacji zaś – 0. Następnie porównuje się 
uzyskane prognozy z wartościami empirycznymi. Można określić udział przypad-
ków poprawnej predykcji w ogóle rozpatrywanych zdarzeń bądź adekwatny udział 
dla przypadków porażki i sukcesu (wartość zmiennej objaśnianej 0 i 1).

Tabela 1. Przykład tablicy trafień

Wartości prognozowane

Wartości
empiryczne

0 1

0 n00 n01

1 n10 n11

Źródło: [15, s. 186].

075_OiK_nr_3_173_2016.indb   126 25/08/16   12:00



127ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2016 (173)

Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji

3. Dane do modelu

W dążeniu do realizacji postawionego celu pracy dokonano oszacowań i poddano 
analizom 5 logitowych modeli ekonometrycznych. Niezbędnych obliczeń dokonano 
za pośrednictwem pakietu komputerowego Gretl. Zarówno zmienna objaśniana, 
jak i zmienne objaśniające w modelach mają charakter zmiennych binarnych (zero-
-jedynkowych). Materiał empiryczny poddany obróbce zgromadzono w ramach 
badań ankietowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi zachodniopomorskich 
przedsiębiorstw prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Minimalna wielkość próby zapewniająca wiarygodność 
i reprezentatywność badań częściowych przy przyjętych parametrach obejmowała 
598 jednostek poddanych badaniu. Dane od jednostek zakwalifikowanych do próby 
pozyskano za pośrednictwem kwestionariusza ankietowego zawierającego 78 pytań, 
w tym 10 pytań w metryczce. Część pytań z formularza ankiety dotyczyła podsys-
temu szkolenia i doskonalenia zawodowego. Ostatecznie uzyskano zwrot w postaci 
603 ankiet. Jednostką badania był pracownik organizacji, jednak w poszczególnych 
organizacjach kwestionariusz był wypełniany przez wielu pracowników. Zakres cza-
sowy realizowanych badań wyznacza okres luty – kwiecień 2014 roku. Zakres prze-
strzenny badań obejmuje województwo zachodniopomorskie.

Zmienną objaśnianą modeli (binarną) kodowano na podstawie deklaracji respon-
dentów w odpowiedzi na pytanie: Czy uczestniczyłeś w szkoleniach w ciągu ostatnich 
12 miesięcy? Sukces (odpowiedź tak) odznaczano jako 1, porażkę zaś (odpowiedź 
nie) – jako 0. Na podstawie odpowiedzi respondentów na 8 pytań ankietowych 
(w tym 6 z metryczki) stworzono zmienne binarne, wyznaczając specyficzne grupy 
respondentów (np. kobiet, osób zatrudnionych na okres próbny). W poszczególnych 
kategoriach utworzono od 2 do 6 grup, w każdej z kategorii wyznaczając grupę refe-
rencyjną. Danych dla grup referencyjnych nie włączano do modelu. W modelach 
pełnych znalazły się zatem 23 zmienne objaśniające. Ich zestawienie zaprezentowano 
w tabeli 2. W zestawieniu tym wyspecyfikowano również grupy referencyjne. Zapre-
zentowano również wskaźnik odzwierciedlający procentowy udział reprezentantów 
wyróżnionych w danej kategorii grup w ogóle respondentów.

Wielkość przedsiębiorstwa nie znalazła się w gronie zmiennych objaśniających, 
jednakże stanowiła istotny kryterium selekcji materiału empirycznego przy szacowa-
niu modeli specyficznych dla grup podmiotów wyodrębnionych na podstawie kry-
terium ich wielkości. Stąd też w odrębnym zestawieniu (wykres 1) zaprezentowano 
strukturę badanej populacji z uwzględnieniem przywołanego kryterium jej podziału.

Należy odnotować zrównoważony udział respondentów każdej z analizowanych 
subpopulacji. Ów udział kształtował się w przedziale od 23,4% (przedsiębiorstwa 
średnie) do 26,9% (przedsiębiorstwa małe).
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Tabela 2. Zestawienie zmiennych objaśniających modeli

Nazwa zmiennej 
objaśniającej Opis zmiennej objaśniającej Udział w ogóle 

respondentów
Grupa  

referencyjna

Wiek

WDO24 do 24 lat 32,6 X

W2534 25–34 lat 38,9

W3544 35–44 lat 15,1

WOD45 powyżej 45 lat 13,3

Płeć

MEZCZYZNA mężczyzna 34,1 X

KOBIETA kobieta 65,9

Stan cywilny

WOLNY stanu wolnego 52,0 X

ZWIAZEK w związku 48,0

Stanowisko

SZEREGOWE szeregowe 73,6 X

SZNIZSZY kierownicze niższego szczebla 12,2

SZSREDNI kierownicze średniego szczebla 9,2

SZWYZSZY kierownicze wyższego szczebla 5,0

Staż

SDO05 do 0,5 roku 10,3 X

S051 0,5–1 roku 14,9

S12 1–2 lat 14,9

S25 2–5 lat 25,3

S510 5–10 lat 14,6

SPOW10 powyżej 10 lat 20,0

Zatrudnienie na podstawie

NIEOKRESLONY umowy o pracę na czas nieokreślony 32,4 X

OKRESLONY umowy o pracę na czas określony 40,4

PROBNY umowy na okres próbny 3,2

ZASTEPSTWO umowy na zastępstwo 1,6

ZLECENIEDZIELO umowy o dzieło lub umowy zlecenia 22,4

System zarządzania działalnością szkoleniową w organizacji

BRAK brak systemu 42,8 x

WDROZENIE wdrożony bądź wdrażany 30,7

PLANY w planach bądź w opracowaniu 26,5

Miejsce w strukturze organizacyjnej osoby odpowiedzialnej za sprawy personalne

ZARZAD członek zarządu 15,1 x

DYREKTOR dyrektor najwyższego szczebla zarządzania 17,7

KIEROWNIK kierownik średniego szczebla zarządzania 37,9

SPECJALISTA specjalista 29,2

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 1.  Struktura populacji z uwzględnieniem kryterium podziału wielkość 
przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa
małe

26,9%

przedsiębiorstwa
średnie
23,4%

przedsiębiorstwa
duże

24,7%

mikro-
przedsiębiorstwa

25,0%

Źródło: opracowanie własne.

Współczynniki oceny parametrów modeli szacowano metodą największej wia-
rygodności. Modeli pełnych nie prezentowano w pracy, ze względu na ograniczone 
ramy opracowania, zaprezentowano jedynie modele zredukowane obejmujące jedy-
nie zmienne istotne statystycznie. Zmienne redukowano w modelach metodą kro-
kową, eliminując w kolejnych iteracjach zmienne nieistotne statystycznie, dla których 
odnotowano najwyższą wartość p. Dla określenia zmiennych istotnych statystycznie 
przyjęto graniczną wartość α na poziomie 0,1.

W pracy przedstawiono oszacowania dla 5 zredukowanych modeli ekonome-
trycznych: dla ogółu respondentów (model opierał się na danych uzyskanych od 532 
ankietowanych) oraz w grupach respondentów będących pracownikami mikroprzed-
siębiorstw, przedsiębiorstw małych, średnich oraz dużych (poszczególne modele osza-
cowano na mniej licznych próbach – odpowiednio 105, 160, 120 oraz 133 jednostek).

Weryfikację statystyczną modeli prowadzono na podstawie analiz wartości: testu 
iloczynu wiarygodności, pseudo R-kwadrat Mc Faddena, skorygowanego R-kwadrat, 
testu współczynnika korelacji między wartościami teoretycznymi modelu i empi-
rycznymi oraz R-kwadrat zliczeniowego dla ogółu danych oraz w grupach danych 
odzwierciedlających szansę na sukces i porażkę.

4. Wyniki oszacowań i ocena jakości modeli logitowych

Na wstępie oszacowano model logitowy szans na szkolenie w organizacji na pod-
stawie ogółu danych pochodzących od 533 respondentów. Jego specyfikację zapre-
zentowano w tabeli 1 w aneksie. Model pełny po odrzuceniu zmiennych nieistotnych 
statystycznie został zredukowany do modelu, w którym zmienną objaśnianą uzależ-
niono od 8 zmiennych objaśniających. Dla poszczególnych zmiennych (dla  wszystkich 
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omawianych w pracy modeli) zaprezentowano współczynniki oceny parametrów 
modelu, błąd standardowy, wartość statystyki t-Studenta oraz odpowiadające im 
wartości p. Obliczono także wartość efektów krańcowych oraz ilorazów szans (ze 
względu na zbliżony ładunek informacyjny obu wskaźników do dalszych analiz 
wykorzystano ilorazy szans – zbiorcze ich zestawienie dla zmiennych istotnych sta-
tystycznie w poszczególnych modelach zaprezentowano w tabeli 3).

Tabela 3.  Zbiorcze zestawienie znaków współczynnika oceny parametru oraz ilorazu 
szans dla zmiennych istotnych statystycznie w poszczególnych modelach

Zmienna objaśniająca Model 1
ogółem

Model 2
mikro

Model 3
małe

Model 4
średnie

Model 5
duże

Znak współczynnika oceny parametru

W2534  –  –  – 

SZNIZSZY + +

SZSREDNI +

SZWYZSZY +

S051 +  – 

S12  – 

OKRESLONY  – 

ZLECENIEDZIELO  – 

WDROZENIE + + + + +

PLANY +

DYREKTOR + + +

KIEROWNIK + + +

SPECJALISTA + + +

Iloraz szans

W2534 0,6375 0,5578 0,2026

SZNIZSZY 2,7952 13,0726

SZSREDNI 2,2231

SZWYZSZY 2,6677

S051 2,3888 0,2522

S12 0,3061

OKRESLONY 0,3635

ZLECENIEDZIELO 0,3335

WDROZENIE 3,6352 4,9287 2,3177 2,3410 8,2463

PLANY 3,8519

DYREKTOR 2,6082 3,6724 6,4026

KIEROWNIK 2,8398 4,9563 6,5787

SPECJALISTA 2,4121 1,9219 5,4488

Żródło: obliczenia własne.
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Adekwatny zestaw wyjściowy zmiennych objaśniających poddano analizom 
po wyodrębnieniu grup respondentów będących pracownikami mikroprzedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. Oszacowano zatem 4 modele logi-
towe szans na szkolenie w organizacji na podstawie danych od 105, 160, 120 oraz 
133 respondentów z poszczególnych grup przedsiębiorstw. Pełny model dla mikro-
przedsiębiorstw, po odrzuceniu zmiennych nieistotnych statystycznie, został zredu-
kowany do 5 zmiennych, modele dla grup respondentów z przedsiębiorstw małych, 
średnich i dużych zostały z kolei zredukowane odpowiednio do 4, 3 i 7 zmiennych 
objaśniających. Specyfikację modeli 2–5 zaprezentowano w tabeli 2 w aneksie.

Dokonano także weryfikacji statystycznej jakości obliczonych 5 modeli logitowych. 
Wartości podstawowych miar weryfikacyjnych przedstawiono w tabeli 3 w aneksie.

W tabeli 3 z kolei przedstawiono zbiorcze zestawienie istotnych statycznie zmien-
nych objaśniających występujących w poszczególnych modelach, odwzorowując 
wybrane elementy modeli, które można poddać interpretacji: znak współczynnika 
oceny parametru oraz poziom ilorazu szans.

Na wstępie należy zauważyć, iż w żadnym z modeli płeć oraz stan cywilny respon-
dentów nie okazały się zmiennymi istotnymi statystycznie.

W przypadku analizy zmiennych objaśniających odzwierciedlających wiek 
respondentów istotne statystycznie związki odnotowano jedynie w grupie osób 
w wieku 25–34. W modelu ogólnym oraz w modelach dla przedsiębiorstw małych 
i dużych w tej grupie wiekowej szanse na szkolenie są wyraźnie mniejsze niż w grupie 
referencyjnej (respondentów do 24 roku życia – ujemny znak współczynnika oceny 
parametru). W ujęciu ogólnym przedstawiciele tej grupy wiekowej mają o 36% mniej-
sze szanse na szkolenie niż przedstawiciele grupy młodszej. Wśród respondentów 
z małych przedsiębiorstw obserwuje się adekwatny spadek szans o 44%, z dużych 
zaś wyraźnie większy – o 80%.

Wśród wyodrębnionych grup stażowych żadna ze zmiennych binarnych nie oka-
zała się istotną statystycznie w ujęciu ogólnym, choć w przypadku danych dla młod-
szych grup stażowych zmienne te były istotne statystycznie w niektórych modelach 
dla grup przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu na ich wielkość. Nie można 
jednakże zidentyfikować tu jednolitego kierunku zależności. Pracujący ze stażem od 
0,5 roku do roku w przedsiębiorstwach dużych mają o 75% mniejsze szanse na szko-
lenie niż pracownicy tuż po przyjęciu do pracy (poddawani zapewne intensywnemu 
szkoleniu podczas wdrażania w obowiązki stanowiska pracy – tym można wytłuma-
czyć wspomnianą zależność), podobnie jak i pracujący ze stażem od roku do 2 lat 
w mikroprzedsiębiorstwach (mniejsza szansa na szkolenie o 69% w stosunku do 
grupy referencyjnej). Równocześnie pracownicy ze stażem od 0,5 roku do roku mają 
ponad dwukrotnie większe (w porównaniu z grupą referencyjną) szanse na szkole-
nie w przedsiębiorstwach małych.
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W modelu 1 szacowanym na podstawie danych dla ogółu respondentów w gronie 
istotnych statystycznie zmiennych objaśniających znalazły się wszystkie włączone do 
modelu zmienne odzwierciedlające zajmowane stanowisko respondenta. Te zmienne 
nie pojawiły się natomiast w modelach konstruowanych w grupach respondentów 
reprezentujących przedsiębiorstwa różnej wielkości (poza przypadkiem kształtowa-
nia się szans na szkolenia osób zatrudnionych na stanowisku kierowniczym niższego 
rzędu w przedsiębiorstwach dużych). W każdym z przywołanych przypadków zaob-
serwowano dodatni znak współczynnika oceny parametru. Grupą referencyjną byli 
pracownicy szczebla szeregowego. Zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają 
wyraźnie większe szanse na szkolenie niż pracujący na stanowiskach szeregowych 
(w każdym przypadku ponad dwukrotnie). Nie obserwuje się tendencji wzrostu szans 
wraz z coraz wyższym szczeblem zarządzania. Największe szanse na szkolenie mają 
pracownicy pełniący funkcje kierownicze na najniższym szczeblu zarządzania (iloraz 
szans 2,79). W przedsiębiorstwach dużych kierownicy szczebla niższego mają ponad 
trzykrotnie większe szanse na szkolenie niż pracownicy szeregowi.

Forma zatrudnienia determinuje szanse na szkolenie jedynie w modelu oszacowa-
nym w grupie respondentów pracujących w przedsiębiorstwach średnich. Zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz umowę-zlecenie bądź umowę 
o dzieło mają wyraźnie mniejsze szanse na szkolenie (adekwatnie o 64% i 67%) niż 
ci, którzy podpisali umowę na czas nieokreślony. Pracodawcy w tym wypadku wolą 
zatem inwestować w kompetencje pracowników, którzy uzyskali już pewną pozycję 
w organizacji, którą podkreśla umowa na czas nieokreślony, w przeciwieństwie do 
tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę w organizacji bądź z organizacją 
jedynie współpracują.

We wszystkich modelach jako istotna statystycznie zmienna objaśniająca znalazł się 
wdrożony w organizacji system zarządzania działalnością szkoleniową. W tej katego-
rii zmiennych grupą odniesienia były podmioty, w których nie wdrożono rozwiązań 
systemowych w tej sferze. Rozwiązania takie ewidentnie sprzyjają prawdopodobień-
stwu uczestnictwa badanych w szkoleniach. W każdym z przypadków odnotowano 
dodatni znak współczynnika oceny parametru. W ujęciu ogólnym pracownicy 
przedsiębiorstw z wdrożonym systemem zarządzania szkoleniami mają ponad trzy-
krotnie większą szansę na szkolenie (niż pracujący w podmiotach z grupy referen-
cyjnej). Największy iloraz szans zanotowano w analizach prowadzonych na grupie 
podmiotów dużych. Ukształtował się on na poziomie 8,25. W najmniejszym zakresie 
prawdopodobieństwo sukcesu sprzyja posiadanie rozwiązań systemowych w sferze 
szkolenia w przedsiębiorstwach małych (choć i tak szanse w stosunku do przedsię-
biorstw bez takich rozwiązań są ponad dwukrotnie większe). W modelu szacowa-
nym dla mikroprzedsiębiorstw ujawnia się istotny statystycznie dodatni związek 
szans na szkolenie z faktem planowania bądź opracowywania rozwiązań systemo-
wych w sferze szkoleniowej. Szanse na szkolenie w takich przedsiębiorstwach są pra-
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wie czterokrotnie większe niż w przedsiębiorstwach bez systemu (wdrożenie takich 
rozwiązań w mikroprzedsiębiorstwach podnosi z kolei szansę na szkolenie pracow-
ników prawie pięciokrotnie).

W 9 przypadkach na 15 w modelach jako istotne statystycznie pojawiły się zmienne 
z kategorii: miejsce w strukturze organizacyjnej osoby odpowiedzialnej za sprawy 
personalne. Taka osoba mogła być w wyborach respondentów członkiem zarządu 
(grupa referencyjna) bądź pełnić stanowisko dyrektora, kierownika albo specjalisty. 
Wszystkie współczynniki oceny parametrów z poszczególnych modeli były dodatnie. 
Zatem rozwiązanie organizacyjne, w którym osoba odpowiedzialna za sprawy perso-
nalne znajduje się na szczycie hierarchii zarządzania organizacją (członek zarządu), 
nie sprzyja szansom na szkolenie pracowników. Dla modeli w ujęciu ogólnym oraz 
w dużych przedsiębiorstwach wszystkie zmienne z tej kategorii okazały się istotnymi 
statystycznie. Największe szanse na szkolenie w tych dwóch przypadkach mają pra-
cownicy organizacji, w których za sprawy personalne odpowiada osoba zajmująca 
stanowisko kierownika (w ujęciu ogólnym prawie trzykrotny wzrost szans na szko-
lenie w relacji do grupy referencyjnej, w przedsiębiorstwach dużych ponad sześcio-
krotny wzrost adekwatnych szans). W modelu oszacowanym na podstawie danych 
od respondentów z mikroprzedsiębiorstw jako istotne statystycznie pojawiły się dwie 
zmienne z tej kategorii (tu także odnotowano najwyższy iloraz szans – 4,95 – w orga-
nizacjach, w których za sprawy personalne odpowiedzialna jest osoba w randze kie-
rownika), z kolei w modelu dla przedsiębiorstw małych – jedna zmienna. Zatem 
centralizacji funkcji personalnej – w świetle prezentowanych badań – nie można roz-
patrywać (również w przedsiębiorstwach dużych, gdzie takie rozwiązania mogą być 
naturalne) jako czynnika sprzyjającego szansom na szkolenie w organizacji. Przed-
siębiorstwa, w których funkcja personalna znajduje się bliżej najniższego szczebla 
struktury organizacyjnej, stwarzają warunki rozwoju zawodowego dla najszerszego 
kręgu pracowników.

Prezentację wyników badań kończy ocena jakości oszacowanych modeli logito-
wych. Istotność statystyczna całego modelu może być weryfikowana z wykorzysta-
niem testu ilorazu wiarygodności. W przypadku każdego z analizowanych modeli 
statystyka z próby testu była większa od wartości krytycznej statystyki odczytanej 
z tablicy rozkładu chi-kwadrat (dla liczby stopni swobody odpowiadającej liczbie 
parametrów modelu przy α = 0,05). Zatem przy p < α dla każdego z modeli należy 
odrzucić hipotezę zerową mówiącą o tym, że wszystkie parametry poszczególnych 
modeli poza wyrazem wolnym są równe zero.

Podstawową miarą dopasowania modeli logitowych do danych z próby jest pseudo 
R-kwadrat McFaddena. Niska wartość współczynnika determinacji jest typowa dla 
modeli logitowych. Wartość analizowanej miary kształtowała się dla poszczególnych 
modeli w przedziale od 0,063 do 0,27. Najlepiej dopasowanym do danych empi-
rycznych okazał się model dla dużych przedsiębiorstw, najniższą wartość R-kwadrat 
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odnotowano z kolei dla modelu szacowanego na podstawie deklaracji respondentów 
z małych przedsiębiorstw.

Analizując dopasowanie modeli do danych z próby, można posiłkować się R-kwa-
drat zliczeniowym. Przez pryzmat tej miary ponownie można uznać za najlepiej 
dopasowany do danych empirycznych model oszacowany na podstawie danych od 
respondentów z dużych przedsiębiorstw (78% trafionych prognoz). Modelem naj-
mniej trafnym okazał się model szacowany dla respondentów z sąsiedniej grupy 
wielkościowej – przedsiębiorstw średnich (62,5% trafionych prognoz). Zazwyczaj 
(poza jednym przypadkiem danych dla respondentów z mikroprzedsiębiorstw) 
modele trafniej prognozowały szansę sukcesu (adekwatne wartości zliczeniowego 
R-kwadrat kształtowały się w przedziale od 0,633 do 0,810) niż porażki (adekwatne 
wartości kształtowały się w przedziale od 0,571 do 0,696).

Dla każdego z analizowanych modeli także zidentyfikowano istotną zależność 
liniową między szeregiem wartości empirycznych i teoretycznych zmiennej obja-
śniającej mierzoną adekwatnym współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona. Dla 
weryfikacji istotności tej zależności zestawiono statystykę z próby testu z wartością 
krytyczną statystyki odczytanej z tablic rozkładu t-Studenta dla adekwatnej liczby 
stopni swobody. Najsilniejszy związek korelacyjny pomiędzy analizowanymi zmien-
nymi zidentyfikowano dla modelu 5 (przedsiębiorstwa duże – 0,538), zaś najsłabszy 
– dla modelu 3 (przedsiębiorstwa małe – 0,293). W przypadku modelu szacowanego 
na podstawie danych od ogółu respondentów adekwatny współczynnik korelacji 
ukształtował się na poziomie 0,383.

Wnioski z badań

W gronie czynników determinujących szanse na szkolenie w organizacji należy 
odnotować relatywnie silniejszy wpływ zmiennych charakteryzujących system zarzą-
dzania organizacją: stopień wdrożenia rozwiązań systemowych w sferze szkolenia 
czy miejsce w strukturze zarządzania osoby odpowiedzialnej za sprawy personalne. 
Wdrożenie bądź planowanie wdrożenia rozwiązań systemowych w sferze szkolenia 
wydatnie podnosi szanse na szkolenie. Z kolei centralizacja funkcji personalnej nie 
musi być rozpatrywana jako czynnik sprzyjający szansom na szkolenie w organiza-
cji. Optymalnym rozwiązaniem w tym kontekście jest sytuacja, gdy za funkcję per-
sonalną w organizacji odpowiada osoba na stanowisku kierownika.

Cechy wyznaczające indywidualne charakterystyki respondentów poddanych 
badaniom z rzadka z kolei pojawiały się jako istotne statystycznie zmienne w sza-
cowanych modelach. W ujęciu ogólnym jedynie wybrane zmienne z kategorii: wiek 
oraz zajmowane stanowisko znalazły się w takim gronie. Staż oraz forma zatrudnie-
nia były rozpatrywane jako zmienne istotne statystycznie w wybranych modelach 
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szacowanych na podstawie deklaracji respondentów pracujących w różnych grupach 
organizacji wyodrębnionych przez pryzmat kryterium ich wielkości. Płeć oraz stan 
cywilny jednostki okazały się czynnikami nie wpływającymi na szanse na szkolenie 
w organizacji.

Analizując wyniki prezentowanych badań, należy zwrócić uwagę na ich ograni-
czenia. Respondentów pytano o miejsce w strukturze organizacyjnej osoby odpo-
wiedzialnej za sprawy personalne, równolegle pytając ich także o istnienie bądź nie 
w organizacji oraz liczebność działu personalnego. Zatem możliwy był przypadek, iż 
decyzje o szkoleniu były podejmowane na szczeblu zarządu, gdyż nie istniał w takiej 
organizacji dział personalny. To właśnie może uzasadniać uzyskane wyniki. Zatem 
z ostrożnością należy podchodzić do wniosków, iż centralizacja funkcji personalnej 
nie sprzyja prawdopodobieństwu szkolenia. Respondentom nie zdefiniowano też 
jednoznacznie będącej zmienną objaśnianą w badaniach kategorii „systemu zarzą-
dzania działalnością szkoleniową w organizacji”. Stąd też nie jest pewne, czy respon-
denci jednolicie interpretowali to pojęcie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż w badaniach uwzględniano dane w grupach respondentów reprezentujących zni-
komą część populacji (przykładowo grupa osób zatrudnionych w formie umowy 
na zastępstwo stanowiła 1,6% ogółu respondentów), co mogło się przełożyć na obni-
żenie jakości oszacowań. Niemniej jednak to właśnie ustalenia w kwestii wpływu 
stopnia centralizacji funkcji personalnej oraz planowanego lub wdrożonego systemu 
zarządzania działalnością szkoleniową na szanse szkoleniowe pracowników należy 
uznać za najbardziej istotny walor praktyczny i aplikacyjny opracowania. Analizując 
kierunki dalszych badań, należy zwrócić uwagę na możliwość poszerzenia spektrum 
zmiennych objaśniających włączanych do modeli (również o inne charakterystyki 
systemu personalnego organizacji), poszerzenia zakresu geograficznego realizowa-
nych badań, wyróżnienia w badaniach grup podmiotów z sektora publicznego i pry-
watnego (czy widoczne są różnice w szansach na szkolenie analizowanych poprzez 
pryzmat przyjętego zestawu zmiennych objaśniających), włączenie do badań kwe-
stii oceny efektywności realizowanych szkoleń (przecież obserwowana w wybra-
nych grupach respondentów większa częstotliwość szkoleń nie musi się przekładać 
na większą ich efektywność).
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Aneks

Tabela 1.  Wyniki oszacowania modelu logitowego szans na szkolenie w organizacji 
(w ujęciu ogólnym) – zmienna objaśniana: uczestnictwo w szkoleniu 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy (model 1)

Zmienna objaśniająca Współczynniki Błąd standardowy z Wartość p

const –1,0677 0,2580 –4,1390 0,0000***

W2534 –0,4502 0,1974 –2,2800 0,0226**

SZNIZSZY 1,0279 0,3244 3,1680 0,0015***

SZSREDNI 0,7989 0,3486 2,2920 0,0219**

SZWYZSZY 0,9812 0,4600 2,1330 0,0329**

WDROZENIE 1,2907 0,2019 6,3940 0,0000***

DYREKTOR 0,9587 0,3277 2,9260 0,0034***

KIEROWNIK 1,0437 0,2807 3,7190 0,0002***

SPECJALISTA 0,8805 0,2939 2,9960 0,0027***

Poziom istotności parametrów: *** α = 0,01, ** α = 0,05, * α = 0,10.
Źródło: obliczenia własne.

Tabela 2.  Wyniki oszacowania modelu logitowego szans na szkolenie w organizacji 
dla respondentów z grup organizacji wyodrębnionych przez pryzmat 
kryterium wielkości – zmienna objaśniana: uczestnictwo w szkoleniu 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Zmienna objaśniająca Współczynniki Błąd standardowy z Wartość p

Model 2 – mikroprzedsiębiorstwa (n = 105) 

const –1,3339 0,4238 –3,1470 0,0016***

S12 –1,1840 0,6115 –1,9360 0,0528*

WDROZENIE 1,5951 0,5899 2,7040 0,0068***

PLANY 1,3486 0,6456 2,0890 0,0367**

DYREKTOR 1,3008 0,5573 2,3340 0,0196**

KIEROWNIK 1,6007 0,5514 2,9030 0,0037***

Model 3 – przedsiębiorstwa małe (n = 160) 

const –0,2208 0,2754 –0,8017 0,4227

W2534 –0,5838 0,3492 –1,6720 0,0945*

S051 0,8708 0,4417 1,9710 0,0487**

WDROZENIE 0,8406 0,3615 2,3250 0,0201**

SPECJALISTA 0,6533 0,3883 1,6830 0,0925*
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Zmienna objaśniająca Współczynniki Błąd standardowy z Wartość p

Model 4 – przedsiębiorstwa średnie (n = 120) 

const 0,4558 0,3089 1,4750 0,1402

OKRESLONY –1,0120 0,4523 –2,2380 0,0253**

ZLECENIEDZIELO –1,0980 0,5442 –2,0180 0,0436**

WDROZENIE 0,8506 0,3978 2,1380 0,0325**

Model 5 – przedsiębiorstwa duże (n = 133) 

const –1,1959 0,9203 –1,2990 0,1938

W2534 –1,5965 0,5048 –3,1630 0,0016***

SZNIZSZY 2,5705 1,1518 2,2320 0,0256**

S051 –1,3774 0,7515 –1,8330 0,0668*

WDROZENIE 2,1098 0,4945 4,2670 0,0000***

DYREKTOR 1,8567 1,0429 1,7800 0,075*

KIEROWNIK 1,8838 0,9471 1,9890 0,0467**

SPECJALISTA 1,6954 0,9854 1,7210 0,0853*

Poziom istotności parametrów: *** α = 0,01, ** α = 0,05, * α = 0,10.
Źródło: obliczenia własne.

Tabela 3. Weryfikacja statystyczna jakości modeli

Wyszczególnienie Model 1
ogółem

Model 2
mikro

Model 3
małe

Model 4
średnie

Model 5
Duże

Logarytm wiarygodności –321,9 –60,4 –103,4 –75,1 –58,8

Test ilorazu wiarygodności 83,3
p = 0,0000

23,9
p = 0,0002

13,9
p = 0,0078

12,1
p = 0,0070

43,4
p = 0,0000

McFadden R-kwadrat 0,115 0,165 0,063 0,075 0,270

Skorygowany R-kwadrat 0,090 0,082 0,018 0,025 0,170

R-kwadrat zliczeniowy ogółem 0,665 0,667 0,638 0,625 0,782

R-kwadrat zliczeniowy dla Y = 1 0,724 0,633 0,653 0,641 0,810

R-kwadrat zliczeniowy dla Y = 0 0,601 0,696 0,615 0,571 0,679

Wspołczynnik korelacji rYŶ
0,383

p = 0,0000
0,450

p = 0,0000
0,293

p = 0,0002
0,306

p = 0,0007
0,538

p = 0,0000

Źródło: obliczenia własne.
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WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA A CZYNNIKI DETERMINUJĄCE 
SZANSE NA SZKOLENIE W ORGANIZACJI

Streszczenie

W pracy poddano identyfikacji czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji 
w zróżnicowanych grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu na ich wielkość. 
Analizom poddano materiał empiryczny z badań systemów zarządzania zasobami ludzkimi 
przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Oszacowano 5 logitowych modeli 
ekonometrycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w gronie istotnych statystycz-
nie czynników determinujących szanse na szkolenie w organizacji znalazły się głównie cha-
rakterystyki systemów zarządzania przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów, 
mniej silnie analizowane szanse determinują indywidualne charakterystyki respondentów.

Słowa kluczowe: szkolenie, zarządzanie kapitałem ludzkim, modele 
logitowe

THE SIZE OF AN ENTERPRISE AND FACTORS DETERMINING 
CHANCES FOR THE TRAINING IN AN ORGANIZATION

Abstract

The paper includes identification of factors determining chances for training in an organiza-
tion in differentiated groups of enterprises distinguished on the basis of their size. Empirical 
material from research on the human resource management system in enterprises of the West 
Pomeranian Voivodeship was analyzed. 5 logit econometric models were estimated. Con-
ducted research let draw conclusions that the most important factors determining chances 
for training in organization are mainly characteristics of management systems of enterprises 
represented by respondents, weaker analyzed chances determine individual characteristics 
of respondents.

Key words: training, human capital management, logit models
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