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1. Cel
Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników TSL SILESIA Sp. z o.o., uzupełnianie wiedzy i umiejętności
koniecznych przy wykonywaniu powierzonych im zadań oraz uzyskanie informacji na temat jakości szkolenia i jego
przydatności do realizacji tych zadań celem wykorzystania w przyszłości dla podnoszenia efektywności działań na
rzecz podnoszenia kwalifikacji.
2. Zakres stosowania
Od momentu złożenia zapotrzebowania na szkolenie przez bezpośredniego przełożonego (lub oferty szkoleniowej
przez firmę zewnętrzną) do dokonania oceny odbytego szkolenia i aktualizacji listy firm szkoleniowych. Procedura
obejmuje wszystkich pracowników TSL SILESIA Sp. z o.o.
3. Skróty i definicje
Szkolenie – wszystkie pozaszkolne formy, które służą podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji pracowników takie jak:
szkolenie, warsztaty, seminaria, konferencje, kursy i inne.
Ankieta oceny szkolenia – formularz, na którym pracownicy TSL SILESIA Sp. z o.o. dokonują oceny szkolenia,
w którym brali udział.
Firma prowadząca szkolenie – pod tym pojęciem rozumiana jest zarówno firma szkoleniowa, instytucja lub
osoba fizyczna, wynajęta do przeprowadzenia szkolenia, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
Lista firm szkoleniowych – lista opracowana przez Kierownik Biura Zarządu. Dokument zawierający spis
instytucji przeprowadzających szkolenia z tematyki związanej z działalności firmy oraz inną, niezbędną do
rzetelnego świadczenia usług przez pracowników. Zawiera nazwy i adresy firm ujęte w bloki tematyczne oraz
liczby punktów, jakie poszczególne firmy uzyskały po przeprowadzonym szkoleniu w wypełnianych przez
pracowników ankietach oceny szkolenia.
Zapytanie ofertowe – pismo kierowane do firm szkoleniowych dotyczące możliwości przeprowadzenia
szkolenia dla pracownika (-ów) TSL SILESIA Sp. z o.o. zawierające temat szkolenia, liczbę uczestników,
zapytanie dotyczące terminu oraz miejsca szkolenia oraz koszt szkolenia.
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
a) Kierownicy Działów, Oddziałów
 wyznaczenie osoby do udziału w szkoleniu w przypadku, kiedy kierowanie na szkolenie odbywa się
w odpowiedzi na ofertę złożoną przez firmę szkoleniową.
b) Zarząd
 zatwierdzenie zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia,
 wybór oferty,
 podpisanie umowy/zlecenia na zakup usługi szkoleniowej,
 nadzór nad prawidłowością prowadzonych działań opisanych w procedurze.
c) Biuro Zarządu
 sporządzenie planu szkoleń w oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez działy w terminie
wyznaczonym przez Zarząd
 dystrybucję ofert szkoleniowych,
 zorganizowanie zakupu usługi szkoleniowej, w tym wybór najkorzystniejszej oferty,
 organizację szkoleń wewnętrznych,
 ewidencja szkoleń,
 przyjmowanie formularza „Ocena szkolenia”,
 przeprowadzenie analizy wyników oceny szkolenia,
 opracowanie i udostępnianie listy firm szkoleniowych,
 archiwizację planu szkoleń i ankiet szkoleniowych
d) Pracownicy TSL SILESIA Sp. z o.o.
 udział w szkoleniu,
 rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym dokonanie oceny szkolenia i wypełnienie formularza oceny,
 terminowy zwrot formularzy „Ocena szkolenia” do Biura Zarządu
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5. Opis postępowania
Czynność
Osoba
odpowiedzialna
Zgłoszenie
Kierownicy
potrzeb
Działów/
szkoleniowych Oddziałów,
Dyrektorzy
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Tryb postępowania

Kierownicy Działów/ Oddziałów, Dyrektorzy zobowiązani są do przedstawienia w
terminie wyznaczonym przez Zarząd zapotrzebowania na szkolenia podległych
pracowników.
Analizy zapotrzebowania dokonują na podstawie rozmów
z pracownikami, oceny wyników ich pracy oraz na podstawie obserwacji, w jaki
sposób pracownicy radzą sobie w codziennych sytuacjach zawodowych i w jaki
sposób rozwiązują napotkane problemy
Zarząd
W przypadku stwierdzenia potrzeby przeszkolenia pracownika Kierownik Działu/
Oddziału, Dyrektor składa do Zarządu wniosek na zakup usługi szkoleniowej z
wybranego zakresu tematycznego. Zarząd dokonuje oceny wniosku poprzez
dokonanie stosownego zapisu wyrażającego zgodę na zakup szkolenia lub też brak
takiej zgody. Wnioski, które uzyskały akceptację Zarządu mogą być skierowane do
realizacji przez Pracownika Biura Zarządu
Biuro Zarządu
Na podstawie przedstawionego zapotrzebowania na szkolenia Biuro Zarządu
sporządza plan szkoleń, który przedstawia Zarządowi do akceptacji. Na wniosek
Kierownika Działu/ Oddziału, Dyrektora Biuro Zarządu organizuje zakup usługi
szkoleniowej. Po uzgodnieniu terminu szkolenia oraz zatwierdzeniu przyjęcia
zgłoszenia przez firmę prowadzącą szkolenie, Biuro Zarządu informuje pracownika o
otrzymaniu zgody na odbycie szkolenia oraz o terminie i miejscu szkolenia.
W przypadku, gdy szkolenie ma miejsce w siedzibie TSL SILESIA Sp. z o.o. Biuro
Zarządu jest odpowiedzialne za zorganizowanie szkolenia (przygotowanie sali,
poinformowanie pracowników o terminie szkolenia, przygotowanie sprzętu
niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wytycznymi osoby
prowadzącej szkolenie).
Kierownik Biura W przypadku, gdy do TSL SILESIA Sp. z o.o. wpłynie oferta szkoleniowa o
Zarządu
tematyce związanej z zakresem działalności Spółki, wówczas Kierownik Biura
Zarządu przedstawia ofertę pracownikom. Dalsza część postępowania przebiega
według punktów 5.1.1. - 5.1.3.
Ocena szkoleń Pracownicy
Każdy pracownik biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest do dokonania
Działów,
rzetelnej oceny szkolenia i dostarczenia wypełnionego formularza (vide załącznik nr
Oddziałów
1) do Biura Zarządu w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.
Pracownik Biura Dokonuje analizy zebranych ocen a wyniki analizy w postaci liczby uzyskanych
Zarządu
punktów zapisywane są na prowadzonej liście firm szkoleniowych
Ewidencja
Biuro Zarządu
Ewidencja szkoleń pracowników jest prowadzona na podstawie ankiet oceny
szkoleń
szkolenia na formularzu Ewidencja szkoleń pracowników TSL SILESIA Sp. z o.o.
stanowiącym załącznik Z2_TSL/Z-2 do niniejszej procedury. Ewidencję prowadzi
Biuro Zarządu. Wspomniany formularz jest aktualizowany po każdorazowym
przedłożeniu wypełnionej ankiety.
Aktualizacja
Kierownik Biura Pracownik Biura Zarządu opracowuje listę firm szkoleniowych uwzględniając zakres
listy firm
Zarządu
działania Spółki. Po każdym szkoleniu odbytym przez pracownika (-ów) Biuro
szkoleniowych
Zarządu dokonuje aktualizacji listy firm szkoleniowych na podstawie oceny
otrzymanej od uczestnika szkolenia polegającej na dopisaniu wyników oceny i
zaktualizowaniu rankingu. Zaktualizowana lista jest dostępna dla każdego
pracownika w Biurze Zarządu.
6. Udokumentowane informacje
- Z1_TSL/Z-2 - ankieta oceny szkolenia
- Z2_TSL/Z-2 – ewidencja szkoleń
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„Realizacja kursów i szkoleń oraz ocena procesu doskonalenia zawodowego”.

Ankieta Oceny Szkolenia
Nazwa szkolenia: ……...……………………………………………………….............
Data odbycia szkolenia: ……..……………………………………………………….
Prosimy o ocenę poszczególnych elementów szkolenia zgodnie ze skalą ocen zamieszczoną poniżej. Wypełnione ankiety prosimy
przekazać Asystentowi Zarządu.

Uczestnik szkolenia
Organizator szkolenia (nazwa
firmy/instytucji)
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej szkolenie

Sposób przeprowadzenia szkolenia (zaznaczyć odpowiednie):








Wykład
Warsztaty
Panel dyskusyjny
Gra symulacyjna
Inne:…………………………………………………………………………………...………………………………......

Prosimy o ocenę każdego z poniższych zagadnień poprzez zaznaczenie jednej z ocen: 5 – bardzo dobry, 4 –
dobry,
3 – zadowalający, 2 – dostateczny, 1 – niedostateczny; Jeśli zagadnienie nie dotyczy - należy zostawić puste
pola odpowiedzi.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
5 4 3 2 1
Użyteczność materiałów szkoleniowych używanych w czasie kursu.
Forma, organizacja materiałów szkoleniowych.
Jakość graficzna materiałów szkoleniowych.
Jakość środków audiowizualnych.
Dokładność danych technicznych w podręczniku, schematach itp.
Skuteczność i przydatność ćwiczeń praktycznych.
Ogólna jakość materiałów szkoleniowych
INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE
5 4 3 2 1
Wiedza prowadzącego w zakresie przedmiotu szkolenia.
Umiejętności dydaktyczne prowadzącego.
Organizacja i prowadzenie zajęć.
Jakość prezentacji.
Zachęcanie do dyskusji i stawiania pytań.
Współpraca z prowadzącym.
Ogólna ocena pracy prowadzącym.
ORGANIZACJA SZKOLENIA
5 4 3 2 1
Jakość technicznych środków nauczania.
Warunki w pomieszczeniach szkoleniowych.
Organizacja i prowadzenie zajęć.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Z2_TSL/Z-2
„Realizacja kursów i szkoleń oraz ocena procesu doskonalenia zawodowego”.

Ewidencja szkoleń pracowników TSL SILESIA Sp. z o.o.
Lp.

Nazwa firmy szkolącej

Adres

Wykładowca

Temat szkolenia

Średnia ocena

