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Usługa szkoleniowo – doradcza z zakresu zarządzania 
kompetencjami w MSP 

jest realizowana w ramach projektu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości  

„Zarządzanie kompetencjami w MSP”  
finansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 

zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1, Rozwój kadr 
nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.3 

Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności 
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.  
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W usłudze mogą wziąć udział:  
 

 małe przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem do wdrożenia działań  
z zakresu zarządzania kompetencjami lub średnie przedsiębiorstwa 
dysponujące ograniczonymi zasobami organizacyjno-finansowymi 
stanowiącymi barierę rozwoju;  

 przedsiębiorstwa, w których w realizację projektu mogą się zaangażować 
przedstawiciele kadry zarządzającej, kadry HR oraz kluczowi pracownicy 
przedsiębiorstwa 

 przedsiębiorstwa nie będące w trakcie wdrażania systemu zarządzania przez 
kompetencje; 

 przedsiębiorstwa, które mogą skorzystać z pomocy de minimis. 
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Usługa składa się z dwóch części: fazy I oraz fazy II.   
 
W fazie I projektu weźmie udział 300 przedsiębiorstw z sektora MSP, w których 
zrealizowane zostaną działania analityczno-badawcze oraz szkoleniowe.  
 
Spośród 300 zostanie wyłonionych 100 przedsiębiorstw do fazy II.   
 
Uczestnicy fazy II otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze zmierzające do 
wdrożenia Planów Rozwoju Kompetencji w danym przedsiębiorstwie.  
 
Działania szkoleniowo-doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie 
kompetencji kluczowych pracowników oraz rozwój umiejętności kadry 
odpowiedzialnej za HR w zakresie zarządzania przez kompetencje  
w przedsiębiorstwie a w konsekwencji budowanie strategii rozwoju opartej na 
kompetencjach pracowników.  
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Uczestnicy: 300  przedsiębiorstw 

Analiza 

 opracowanie raportu z analizy 

potencjału do zarządzania przez 

kompetencje 

 przygotowanie Planu Rozwoju 

Kompetencji 

 przygotowanie map kompetencji 

Szkolenia:  

 dla kadry zarządzającej oraz  kadry 

odpowiedzialnej za HR  z zakresu 

zarządzania przez kompetencje 

Faza I  

 

Uczestnicy: 100 przedsiębiorstw 

Szkolenia:  

dla kadry HR z zakresu najważniejszych 

procesów HR 

 dla kluczowych pracowników 

przedsiębiorstwa z zakresu kompetencji 

miękkich 

Doradztwo: 

 dla właścicieli i kadry zarządzającej HR 

z zakresu wdrażania Planów Rozwoju 

Kompetencji  i budowania pozytywnego 

wizerunku pracodawcy 

 

Faza II  
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Analiza 

 opracowanie 

raportu z analizy 

potencjału do 

zarządzania przez 

kompetencje 

 przygotowanie 

Planu Rozwoju 

Kompetencji 

 przygotowanie 

map kompetencji 

Faza I  W ramach pierwszej części usługi firma zostanie 
poddana wielowymiarowej analizie. Analiza 
realizowana będzie przez zewnętrznego 
konsultanta, współpracującego  właścicielami, 
osobami zarządzającymi i pracownikami działu HR 
w przedsiębiorstwie.  
Przeprowadzone zostanie również badanie 
kompetencji wszystkich pracowników, poprzedzone 
cyklem spotkań z przedstawicielami 
przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników badań 
opracowane zostaną: Plan Rozwoju Kompetencji 
oraz mapa kompetencji.  
Kolejne strony szczegółowo opisują, w jaki sposób 
przeprowadzone zostaną działania analityczno-
badawcze w przedsiębiorstwie.   
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Analiza 

 opracowanie 

raportu z analizy 

potencjału do 

zarządzania przez 

kompetencje 

 przygotowanie 

Planu Rozwoju 

Kompetencji 

 przygotowanie 

map kompetencji 

Faza I  

Wizyta konsultanta 

Ankieta audytująca 

Analiza danych  

Weryfikacja analizy 

Raport z analizy potencjału 

Przygotowanie do badania kompetencji pracowników 

Przeprowadzenie badania kompetencji pracowników 

Plan Rozwoju Kompetencji wraz z mapą kompetencji 
organizacji 

Komunikacja modelu kompetencji 
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Wizyta konsultanta 

Ankieta audytująca 

Analiza danych  

Weryfikacja analizy 

Raport z analizy potencjału 

Przygotowanie do badania kompetencji 
pracowników 

Przeprowadzenie badania kompetencji 
pracowników 

Plan Rozwoju Kompetencji wraz z mapą 
kompetencji organizacji 

Komunikacja modelu kompetencji 

Podczas pierwszej wizyty zewnętrznego 
konsultanta w przedsiębiorstwie: 

 

 przybliżone zostaną podstawowe 
założenia udziału przedsiębiorstwa 
w usłudze,  

 zostaną szczegółowo omówione 
kolejne etapy , 

 zostaną uzgodnione warunki 
wzajemnej współpracy konsultanta  
z przedsiębiorstwem, 

 konsultant pogłębi swoją wiedzę na 
temat firmy, 

 przedsiębiorca zapozna się  
podstawowymi narzędziami, jakie 
będą wykorzystywane w trakcie 
udziału firmy w projekcie.  
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W ramach badania potencjału 
przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu 
zarządzania kompetencjami, przedsię-
biorca wypełni we współpracy  
z konsultantem kwestionariusz on-line 
oraz załączy odpowiednie dokumenty 
firmowe (np. plany strategiczne, opis 
stanowisk, struktura organizacyjna  
i struktura stanowisk).  

 

Ankieta będzie wypełniana przez 
wyznaczone przez przedsiębiorstwo 
osoby – właściciela, zarząd, przedstawi-
cieli kadry kierowniczej lub innych 
pracowników.  
 

 

 

Wizyta konsultanta 

Ankieta audytująca 

Analiza danych  

Weryfikacja analizy 

Raport z analizy potencjału 

Przygotowanie do badania kompetencji 
pracowników 

Przeprowadzenie badania kompetencji 
pracowników 

Plan Rozwoju Kompetencji wraz z mapą 
kompetencji organizacji 

Komunikacja modelu kompetencji 
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Wizyta konsultanta 

Ankieta audytująca 

Analiza danych  

Weryfikacja analizy 

Raport z analizy potencjału 

Przygotowanie do badania kompetencji 
pracowników 

Przeprowadzenie badania kompetencji 
pracowników 

Plan Rozwoju Kompetencji wraz z mapą 
kompetencji organizacji 

Komunikacja modelu kompetencji 

 

Konsultant na bazie informacji zebranych 
przez siebie oraz dostarczonych przez 
przedsiębiorstwo w ramach ankiety on-
line oraz przekazanych dokumentów,  
w tym min. analizy misji, wizji rozwoju 
oraz wartości organizacji, przeprowadzi 
analizę struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa, dokona analizy 
zakresów odpowiedzialności pracowni-
ków i opisów stanowisk oraz opracuje 
wstępną wersję raportu określającą 
potencjał przedsiębiorstwa do 
zarządzania przez kompetencje w tym 
min. analizy misji, wizji rozwoju oraz 
wartości organizacji, przeprowadzi 
analizę struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa, dokona analizy 
zakresów odpowiedzialności praco-
wników i opisów stanowisk.  
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Wizyta konsultanta 

Ankieta audytująca 

Analiza danych  

Weryfikacja analizy 

Raport z analizy potencjału 

Przygotowanie do badania kompetencji 
pracowników 

Przeprowadzenie badania kompetencji 
pracowników 

Plan Rozwoju Kompetencji wraz z mapą 
kompetencji organizacji 

Komunikacja modelu kompetencji 

 

Podczas wywiadu pogłębionego  
z członkami kadry zarządzającej 
przedsiębiorstwa konsultant przedstawi  
i przedyskutuje wstępne wyniki analizy. 
Efektem tych działań będzie 
poprawienie, uzupełnienie oraz 
pogłębienie wyników analizy.  
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Wizyta konsultanta 

Ankieta audytująca 

Analiza danych  

Weryfikacja analizy 
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Ostateczna wersja raportu po 
naniesieniu ewentualnych poprawek 
i/lub uzupełnień zostanie przedstawiona 
przedsiębiorstwu i zostanie przyjęta 
przez jego zarząd/kierownictwo.  
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Wizyta konsultanta 

Ankieta audytująca 

Analiza danych  

Weryfikacja analizy 

Raport z analizy potencjału 

Przygotowanie do badania 
kompetencji pracowników 

Przeprowadzenie badania kompetencji 
pracowników 
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kompetencji organizacji 

Komunikacja modelu kompetencji 

 

Konsultant w celu opracowania 
adekwatnego do potrzeb firmy narzędzia 
badania kompetencji oraz planów 
rozwoju kompetencji przeprowadzi cykl 
spotkań - w tym: 

 Wywiady behawioralne z klu- 
czowymi pracownikami oraz kadrą 
zarządzającą, przygotowane  
w oparciu o analizę potencjału 
przedsiębiorstwa; 

 warsztat, którego celem jest 
zweryfikowanie i finalne określenie 
listy kompetencji z kadrą 
zarządzającą i kluczowymi 
pracownikami przedsiębiorstwa; 

 panel dyskusyjny w trakcie, którego 
zidentyfikowane kompetencje 
zostaną zdefiniowane przez kadrę 
kierowniczą i/lub kluczowych 
pracowników przedsiębiorstwa. 
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Wizyta konsultanta 

Ankieta audytująca 

Analiza danych  

Weryfikacja analizy 

Raport z analizy potencjału 
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W ramach diagnozy kompetencji wszyscy 
pracownicy przedsiębiorstwa wezmą 
udział w badaniu kwestionariuszowym.  

Badanie będzie realizowane on-line. 
Każdy z pracowników otrzyma hasło 
dostępu do narzędzia badawczego.  

W ramach ankiety każdemu 
pracownikowi zostanie zadanych około 
40 pytań, których wypełnienie zajmie 
około 45 minut. 
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Na podstawie wyników 
przeprowadzonych analiz i badań 
opracowany  zostanie Plan Rozwoju 
Kompetencji pracowników,  
w którym określone zostaną działania 
rozwojowe przedsiębiorstwa w zakresie 
kompetencji posiadanych przez obecnych 
pracowników oraz kompetencje 
pożądanych z punktu widzenia dalszego 
rozwoju przedsiębiorstwa. 
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Konsultant przygotuje kadrę HR i kadrę 
zarządzającą przedsiębiorstwa do 
komunikacji modelu kompetencji oraz 
udzieli wsparcia w przygotowaniu 
przesłań komunikacyjnych nowego 
modelu skierowanych do pracowników. 
Etapem końcowym kampanii 
informacyjnej będą spotkania w małych 
grupach, organizowane już po 
zatwierdzeniu ostatecznych wersji map 
kompetencji oraz procesów i procedur 
PRK, mające na celu wyjaśnienie 
wszelkich wątpliwości związanych  
z wypracowanymi rozwiązaniami. 
Spotkania przeprowadzi przeszkolony 
przez konsultanta zewnętrznego 
pracownik działu HR. 
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Szkolenia będą obejmowały takie obszary tematyczne 
jak:   

 

 narzędzia HR z zakresu rekrutacji, rozwoju i oceny 
pracowników, umożliwiających wdrożenie w prze- 
dsiębiorstwie Planów  

 zarządzanie przez kompetencje, 

 zarządzanie efektywnością pracowników,  

 zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie,  

 zarządzanie marką pracodawcy.  

 

Szkolenia realizowane będą w formie warsztatów. Weźmie 
w nich udział średnio 2  przedstawicieli kadry 
menedżerskiej i/lub kadry odpowiedzialnej za HR  
z każdego przedsiębiorstwa. Każdy uczestnik weźmie udział 
w co najmniej 5 dniach szkolenia trwającego 8 h 
lekcyjnych dziennie.  

 

Miejsca realizacji szkoleń ustalane będą w zależności od 
lokalizacji przystępujących do usługi przedsiębiorstw.  

  

Szkolenia:  

dla kadry 

zarządzającej oraz  

kadry 

odpowiedzialnej za 

HR z zakresu 

zarządzania przez 

kompetencje 

Faza I  
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Uczestnicy: 100 

przedsiębiorstw 

Szkolenia:  

 dla kadry HR z zakresu 

najważniejszych procesów 

HR 

 dla kluczowych 

pracowników 

przedsiębiorstwa w zakresie 

kompetencji miękkich 

Doradztwo: 

 dla właścicieli i kadry 

zarządzającej HR w zakresie 

wdrażania planów rozwoju 

kompetencji  i budowania 

pozytywnego wizerunku 

Faza II  Druga część projektu to faza wdrożenia 
opracowanych na wcześniejszym etapie 
Planów Rozwoju Kompetencji. Realizowana 
będzie za pomocą pakietu szkoleń 
dedykowanych dla kadry HR oraz 
kluczowych pracowników przedsiębiorstwa 
a także doradztwa dla właścicieli oraz kadry 
zarządzającej HR.  
Do II fazy projektu wejdą przedsiębiorstwa 
uczestniczące w fazie I i odznaczające się 
najwyższym potencjałem do wdrożenia 
systemu zarządzania przez kompetencje. 
Potencjał będzie zdiagnozowany na 
podstawie przeprowadzonych wcześniej 
analiz oraz oceny efektów wsparcia 
otrzymanego przez przedsiębiorcę w I fazie. 
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Ich celem będzie rozwijanie narzędzi dotyczących 
najważniejszych procesów HR: rekrutacji, oceny  
i planowania ścieżek rozwoju,  
o których była mowa w szkoleniach w I fazie. Szkolenia 
realizowane w formie warsztatów, obejmą  takie 
zagadnienia jak: 

 sposoby wykorzystywania modeli kompetencyjnych  
w procesie rekrutacji, 

 metodologia budowania testów kompetencyjnych, 
kwestionariuszy, 

 wykorzystanie modelu kompetencji w planowaniu 
rozwoju pracowników, budowaniu ścieżek karier, 
zarządzaniu talentami w przedsiębiorstwie, 

 planowanie działań rozwojowych w oparciu o ocenę 
kompetencji, udzielanie pracownikom informacji 
zwrotnej w oparciu o model kompetencji i planowanie 
działań rozwojowych, 

 wykorzystanie modelu kompetencyjnego 
 w zarządzaniu kadrami, 

 wykorzystanie modelu kompetencji w organizacji, 

 wykorzystanie modelu kompetencji w budowaniu 
marki pracodawcy. 

  

  

Szkolenia:  

dla kadry 

odpowiedzialnej za 

HR 

Faza II  
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Celem szkoleń będzie rozwój umiejętności miękkich, które 
zostały zidentyfikowane w procesie oceny kompetencji  
u pracowników,  w szczególności: 
 

 umiejętności komunikacyjne (w tym m.in. umiejętność 
zbierania informacji, słuchania, rozwiązywania 
konfliktów), 

 umiejętności współpracy, 

 znajomość etykiety biznesowej i kultury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa, 

 umiejętności interpersonalne,  

 skuteczność osobista i autoprezentacja, 

 umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień. 
 

  

Szkolenia:  

dla kluczowych 

pracowników 

przedsiębiorstwa 

Faza II  
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Każdemu przedsiębiorstwu uczestniczącemu w II fazie usługi 
udzielone zostanie doradztwo w zakresie wdrażania narzędzi 
zaproponowanych w I fazie projektu, jak również w zakresie 
budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.  
  
Zakres doradztwa obejmie co najmniej: 

 metodologię wdrożenia zarządzania kompetencjami  
w przedsiębiorstwie, 

 zdefiniowanie obszarów wykorzystywania modelu 
kompetencji, 

 ustalenie priorytetów krótkookresowych działań oraz 
zaplanowanie rozwoju kompetencji strategicznych, 

 wybór i stosowanie odpowiednich narzędzi mających 
wpływ na rozwój poszczególnych kompetencji, 

 opracowanie zestawów wskaźników określających 
skuteczność wdrażania systemu zarządzania przez 
kompetencje, 

 wdrożenie systemu informowania pracowników  
o działaniach podjętych w obszarze zarządzania 
kompetencjami, 

 określenie metod pracy z pracownikami niechętnymi do 
wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje, 

 wdrożenie zdefiniowanych, skutecznych metod i narzędzi 
budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. 

  

  

Doradztwo:  

dla kadry 

odpowiedzialnej za 

HR 

Faza II  
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Szkolenia:  

dla kluczowych 

pracowników 

przedsiębiorstwa 

Szkolenia:  

dla kadry 

odpowiedzialnej za HR 

Doradztwo:  

dla kadry 

odpowiedzialnej za HR 

W warsztatach uczestniczyć będzie średnio po 2 
przedstawicieli z każdego przedsiębiorstwa. Każdy 
uczestnik weźmie udział w co najmniej 5 dniach 
szkolenia trwającego 8 h lekcyjnych dziennie.   

Wybór pracowników na szkolenie w przedsiębiorstwie 
zostanie podjęta na podstawie treści Planów Rozwoju 
Kompetencji  z uwzględnieniem zasad równości szans 
kobiet i mężczyzn.  W szkoleniach wezmą udział 
średnio 4 osoby z przedsiębiorstwa. Każdy uczestnik 
będzie uczestniczył w co najmniej 3 dniach szkolenia 
trwających 8 h lekcyjnych dziennie. 

Doradztwo będzie prowadzone w formie 
bezpośrednich spotkań z właścicielami 
przedsiębiorstw oraz kadry menedżerskiej 
odpowiedzialnej za HR. w siedzibie przedsiębiorcy.  
Doradztwo zostanie udzielone każdemu 
przedsiębiorcy  w wymiarze 40 godzin zegarowych. 
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Zapraszamy do udziału w 
Usłudze 
 
www.kompetencjemsp.parp.gov.pl 
kompetencjemsp@szkolenia-polska.pl 
facebook.com/kompetencjemsp 
 
Biuro Usługi:  
PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k. 
Ul. Legionowa 28 lok. 101; 15-281 Białystok 
tel: 537 023 456 
fax: 48 85 745 44 00,  

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
 http://www.parp.gov.pl 

 


