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Informacje o zamówieniu 
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój” 

nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16-00 przez:  

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 
ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź 
 
1) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji warunków cenowych z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą 

5) Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach oferty złożonej 

przez wykonawcę w postępowaniu 

7) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług doradczych w obszarze nauki i rozwoju przedsiębiorstw 

(perspektywa infrastruktury). 

Powyższe usługi będą realizowane na rzecz przedsiębiorstw MMŚP z województwa łódzkiego - Beneficjentów 

Pomocy projektu w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowania. Przedmiot niniejszego zamówienia 

zostanie zrealizowany w okresie od daty zawarcia umowy do dnia zakończenia projektu, co nie nastąpi wcześniej, 

niż dnia 30 czerwca 2018 roku. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

  



Termin i miejsce składania ofert 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi doradcze w zakresie nauki i rozwoju 

(perspektywa infrastruktury) przedsiębiorstw MMŚP.”. Oferty należy składać do dnia 8 września 2016  roku 

w dni robocze od godziny 10.00 do 15.00 w siedzibie Zamawiającego  

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 
ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź 
 

Dodatkowych informacji udziela Marek Raczyński pod numerem telefonu 511 515 222, od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 10.00 do 14.00. 

Wymagania dotyczące oferentów 
1) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kadrą o odpowiednich kwalifikacjach do realizacji działań 

doradczych, przez co należy rozumieć następujące doświadczenie każdego z doradców realizujących 

zamawiane usługi: zrealizowanie w okresie 23 grudnia 2012 r. do 22 grudnia 2015 r., usług obejmujących  

opracowanie  co  najmniej  10  planów  rozwoju/strategii  przedsiębiorstwa  potwierdzonych referencjami 

od zlecających. Minimalny zakres posiadanych referencji powinien zawierać:  

a) jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko)  

b) dane firmy, która wydaje referencje  

c) zakres usługi, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat  

d) dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje (wraz z osobą kontaktową). 

Realizowane usługi muszą obejmować wykorzystanie narzędzi diagnozy kompetencji o modelu opisanym 

w niniejszym zapytaniu, zatem powyższa kadra musi umieć posługiwać się tego typ narzędziami.  

Powyższe wymaganie będzie weryfikowane każdorazowo przed pierwszą usługą doradczą realizowaną przez 

doradcę zapewnionego przez Wykonawcę.  

2) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu działań doradczych w zakresie nauki 

i rozwoju (infrastruktury) dla przedsiębiorstw MMŚP, przez co należy rozumieć: zrealizowanie w okresie 

ostatnich 3 lat min. 10 usług w min. 10 przedsiębiorstwach MMŚP, o wartości łącznej min. 150tys., które 

obejmowały realizacje działań doradczych w zakresie nauki i rozwoju (w tym diagnozę kompetencji min. 

1000 pracowników MMŚP).  

3) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym przez co należy rozumieć, iż dysponuje lub 

będzie dysponował osobą odpowiedzialną za całość realizacji zamówienia po stronie wykonawcy - 

posiadająca wykształcenie wyższe, certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE 2 lub równoważny, 

minimum 5 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie w roli kierownika projektu projektami, w tym 

projektami w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w których realizowane były usługi 

doradcze w zakresie analogicznym do opisanego w niniejszym zapytaniu w min.  10 organizacjach o wartości 

min 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy. 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana wg formuły wykazał/nie wykazał spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą.  

 

  



Kryteria oceny ofert 
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę: 

1) C - Cenę łączną realizacji całości zamówienia – waga 50%; 

2) J - Jakość realizowanej usługi – waga 50%. 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia 
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem: 
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C liczba punktów badanej oferty za cenę 

NC  najniższa cena złożonej oferty 

BC  cena badanej oferty 

Liczba punktów za jakość realizowanej usługi 
Przyznając liczbę punktów J za jakość realizacji dostarczanych usług Zamawiający będzie kierował się 

przydatnością realizowanych usług doradczych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w rzeczywistym środowisku 

biznesowym. Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby przedsiębiorstw MMŚP w których 

Wykonawca  zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat usługi doradcze o zakresie analogicznym jak opisane w niniejszym 

zapytaniu:  

 0 < Liczba przedsiębiorstw ≤ 10   J=0pkt 

 10 < Liczba przedsiębiorstw ≤ 20  J=20 pkt 

 20 < Liczba przedsiębiorstw ≤ 40  J=40 pkt 

 40 < Liczba przedsiębiorstw ≤ 60  J=60 pkt 

 60 < Liczba przedsiębiorstw ≤ 80   J=80 pkt 

 80 < Liczba przedsiębiorstw   J=100pkt 

Łączna liczba punktów 
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem: 

 

%50%50  JCP  
 

C  liczba punktów uzyskana za cenę. 

J  liczba punktów uzyskana za jakość. 

  



Zawartość oferty 
Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować: 

1) Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu: 

a) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował kadrą wyznaczoną do realizacji 

Zamówienia spełniającą wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu. 

b) Oświadczenie, iż Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu działań 

doradczych w zakresie nauki i rozwoju (infrastruktury) dla przedsiębiorstw MMŚP, przez co należy 

rozumieć: zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat min. 10 usług w min. 10 przedsiębiorstwach MMŚP, 

o wartości łącznej min. 150tys., które obejmowały realizacje działań doradczych w zakresie nauki i 

rozwoju (w tym diagnozę kompetencji min. 1000 pracowników MMŚP).  

c) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym przez co należy 

rozumieć, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą odpowiedzialną za całość realizacji zamówienia po 

stronie wykonawcy - posiadająca wykształcenie wyższe, certyfikat zarządzania projektami np. PMI, 

PRINCE 2 lub równoważny, minimum 5 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie w roli kierownika 

projektu projektami, w tym projektami w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

w których realizowane były usługi doradcze w zakresie analogicznym do opisanego w niniejszym 

zapytaniu w min.  10 organizacjach o wartości min 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) każdy. 

2) Oświadczenie o liczbie przedsiębiorstw MMŚP w których Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat 

usługi doradcze o zakresie analogicznym jak opisane w niniejszym zapytaniu 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. W takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych przedstawić dokumenty żądane przez 

Zamawiającego. 

 

3) Warunki cenowe realizacji zamówienia: 

a) Cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie jednej usługi doradczej w obszarze nauki i rozwoju 

(perspektywa infrastruktury) dla: 

i. mikroprzedsiębiorstwa 

ii. małego przedsiębiorstwa zatrudniającego do 25 pracowników 

iii. małego przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 25 pracowników 

iv. średniego przedsiębiorstwa 

b) Cenę łączną brutto za realizację całości zamówienia 

  



Szczegółowy opis dotyczący przeprowadzenie usług doradczych 

w obszarze nauki i rozwoju (perspektywa infrastruktury) 

przedsiębiorstw 

Zakres zamówienia 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi usługi doradcze dla 90 Beneficjentów Pomocy - firm z sektora MMŚP, 

w obszarze nauki i rozwoju (perspektywa infrastruktury)  

Usługą zostanie objętych: 

 23 mikroprzedsiębiorstw 

 23 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników 

 31 małych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 pracowników 

 13 średnich przedsiębiorstw 

W ramach usługi doradczej przeprowadzone zostaną: 

 Analiza zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, w tym wielkości i dynamiki zasobów, scharakteryzowanie 

struktury zatrudnienia, opracowanie mapy kompetencji a w efekcie zdiagnozowanie luk 

kompetencyjnych pracowników najważniejszych do zniwelowania, dla osiągnięcia celów 

przedsiębiorstwa. Dla zapewnienia spójności realizacji procesu doradczego oraz spójności jego wyników 

w prowadzonym procesie wykorzystywane będą narzędzia do diagnozy kompetencji pracowników 

o specyfikacji opisanej poniżej a także „Narzędzi pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego” (NKL) 

opracowanych przez PARP wspólnie ze Szkołą Główną Handlową 

(http://nkl.parp.gov.pl/index/index/3039) . 

 Analiza zasobów finansowych, ocena zdolności przedsiębiorcy do finansowania bieżącej działalności 

oraz inwestycji rozwojowych (w tym z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania) 

 Analiza zasobów rzeczowych o ile odgrywają one istotną rolę w działalności operacyjnej lub osiąganiu 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wskazanie możliwości wprowadzenia usprawnień w tym 

obszarze. 

 Analiza zasobów informatycznych o ile odgrywają one istotną rolę w działalności operacyjnej lub 

w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, zdiagnozowanie zasobów informatycznych za pomocą macierzy 

portfela aplikacji (Ward i Peppard), określenie ich adekwatności do potrzeb przedsiębiorstwa, wskazanie 

możliwości wprowadzenia usprawnień w tym obszarze. 

Celem głównym usługi doradczej będzie określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w obszarze nauki 

i rozwoju (perspektywa infrastruktury) - z uwzględnieniem minimum trzyletniej perspektywy czasowej. 

Określone także zostaną krytyczne czynniki sukcesu oraz ich mierniki. Przewidywany czas realizacji usług 

doradczych w przedsiębiorstwie przewiduje się od 16h do 48h w zależności od wielkości firmy i potrzeb procesu 

doradczego. 

Wynikiem formalnym procesu doradczego będzie uzupełnienie w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem pkt 2.3 Planu 

Rozwojowego każdego z przedsiębiorstw, których zakres przedstawia odpowiednio Załącznik nr 2 lub Załącznik 

nr 3. 

 

W czasie realizacji działań doradczych (analiza zasobów ludzkich) doradcy będą wykorzystywali informatyczne 

narzędzie do badania kompetencji działające w oparciu o następujący model:  

 identyfikacja kluczowych stanowisk w organizacji 

 identyfikacja zadań realizowanych przez osoby na kluczowych stanowiskach 

 określenie kompetencji niezbędnych do realizowanych zadań 

 badanie kompetencji z wykorzystaniem skal obserwacyjnych i/lub testów kompetencyjnych,  



 określenie luk kompetencyjnych na podstawie wyników badania 

 zaplanowanie działań rozwojowych 

Wykorzystywane w projekcie narzędzie będzie: 

 umożliwiało przeprowadzenie badania zgodnie z powyższym modelem 

 spełniało wymagania funkcjonalne opisane w Załączniku nr 1 

 udostępniało słownik zdefiniowanych kompetencji (co najmniej): 

o menedżerskie 

 planowanie  

 kierowanie  

 delegowanie 

 motywowanie 

o osobiste: 

 organizacja pracy własnej 

 gotowość do uczenia się 

 dążenie do rezultatów 

 radzenie sobie ze stresem 

 radzenie sobie z niejednoznacznością  

 podejmowanie decyzji 

 komunikatywność  

 samodzielność  

 innowacyjność 

o społeczne 

 dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

 rozwiązywanie konfliktów 

 rozwiązywanie problemów 

 obsługa klienta  

 proces sprzedaży  

 negocjowanie  

 współpraca w zespole 

 udostępniało słownik zdefiniowanych zawodów – nie mniej niż 50 zawodów opisanych poprzez profile 

kompetencyjne z wykorzystaniem zdefiniowanych kompetencji: 

Przy czym poprzez zdefiniowaną kompetencję należy rozumieć: 

o zdefiniowaną nazwę i opis kompetencji; 

o zdefiniowanych minimum 5 wskaźników behawioralnych opisujących kompetencję; wskaźniki 

danej muszą być rozłączne w stosunku do innych zdefiniowanych kompetencji. 

o zdefiniowaną pięciopoziomową skalę obserwacyjną zawierającą wszystkie zdefiniowane dla 

kompetencji wskaźniki behawioralne i pozwalającą ocenić każdy z nich z osobna; każdy 

z poziomów ocen wskaźnika musi opisywać postawę i/lub zachowanie dotyczące danej 

kompetencji, a jednocześnie być obserwowalny i mierzalny. Opisy poziomów ocen muszą być 

rozłączne. Różnice pomiędzy poziomami powinny być zauważalne, ale niezbyt duże. Poziom 

trudności powinien rosnąć równomiernie 

o zdefiniowany test kompetencji obejmujący co najmniej 2 jednostki testowe (pytania) na każdy 

wskaźnik behawioralny.  

Przez test kompetencji należy rozumieć test (obsługiwany przez narzędzie) w którym pytania 

testowe badają wiedzę na temat adekwatnego zachowania się w sytuacjach wymagających 

wykorzystania konkretnej kompetencji. Zawierają pytania składające się z dwóch elementów: opisu 

sytuacji i listy możliwych odpowiedzi. Sytuacje dotyczą problemu, którego rozwiązanie wymaga 



podjęcia określonego działania lub oceny, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę rozwiązując 

opisany problem. Ich cechą charakterystyczną jest to, że dotyczą konkretnych, nakreślonych 

w realistyczny sposób wydarzeń. Sytuacje stanowią wyzwanie dla osoby, która ma sobie z nimi 

poradzić oraz są ważne dla osiągniecia sukcesu. Zadaniem osoby rozwiązującej tego typu test jest 

ocena jakości zaproponowanych odpowiedzi.  

Celem pytań jest zatem ustalenie: 

 jakie przekonanie ma osoba badana co do tego, jak należy się zachować w określonej 

sytuacji, 

 jakie osoba badana ma przekonanie co do tego, jak ludzie się zachowują w konkretnej 

sytuacji,  

 jak osoba badana zachowałaby się (w oparciu o swoją wiedzę praktyczną) w opisanej 

sytuacji, w której wymagane jest wykorzystanie konkretnej kompetencji. 

Zadaniem osoby wykonującej test kompetencji jest:  

 zapoznanie się z opisem przedstawionej sytuacji oraz proponowanymi trzema możliwymi 

sposobami postępowania; 

 wybór dwóch odpowiedzi, opisującej najgorsze zachowanie w danej sytuacji oraz 

zachowanie najlepsze.  

Przykład sytuacji przedstawionej w teście kompetencyjnym: 

Jesteś zaangażowany w realizację projektu wdrożenia nowego systemu zarzadzania relacjami z klientami 
w firmie, w której pracujesz. Razem ze współpracownikami pracujesz nad rozwiązaniem problemu. 
Jesteście na etapie tworzenia rozwiązań. Co robisz? 

 Odpowiedz ́
najgorsza 

Odpowiedz ́
najlepsza 

Starasz się oceniać każdy pomysł z osobna, przewidując jego 
możliwe konsekwencje. ✔  

Starasz się pomagać innym w formułowaniu nawet niezbyt 
rozsądnych rozwiązań. 

  

Starasz się generować jak największą liczbę pomysłów i pomagasz 
w tym innym, licząc, że liczba rozwiązań przejdzie w ich jakość. 

 ✔ 

 

W powyższym przykładzie zaznaczona odpowiedź oznacza, że wybrano pierwszą odpowiedź jako 

najgorszą a trzecią jako najlepszą. 

Warunki realizacji zamówienia 
Warunki realizacji omawianej części zamówienia: 

1) Działania doradcze zostaną przeprowadzone w terminach i lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 

2) Terminy usług doradczych będą przekazywane Wykonawcy nie później niż 7 dni przed planowanym 

terminem usługi. 

3) Wykonawca zapewni możliwość realizacji usług doradczych od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 

do 21.00  

4) Realizacja usługi będzie przeprowadzona w formie warsztatów – konsultacji doradców z wybranymi 

przedstawicielami MMŚP będących Beneficjentami Pomocy. 

5) Wykonawca zapewni niezbędne materiały pomocnicze. 

6) Materiały muszą być zgodne oznakowane zgodnie wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze 



identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 

2014-2020” dostępnymi na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

7) Wykonawca zapewni prowadzenie doradztwa przez doradców o odpowiednim doświadczeniu 

i kwalifikacjach. 

8) Wykonawca zapewni obsługę organizacyjną oraz dokumentacyjną usług doradczych zgodnie z wymaganiami 

dokumentowania usług doradczych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

9) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu zestawienia i raporty z realizacji usług doradczych zgodnie 

ze wskazaną przez Zamawiającego zawartością informacyjną. 



Załącznik nr 1 - Wymagania funkcjonalne wykorzystywanych 

narzędzi diagnozy kompetencji. 

Obszar: Katalog kompetencji  
Wymaganie Opis 

Dodawanie/Edycja 
kompetencji w katalogu 

Możliwość wprowadzenia do narzędzi nowej kompetencji. Podstawowe dane kompetencji 
składają się z minimum następujących pól: 

 Nazwa (pole wymagane) 

 Kategoria (np. społeczne) 

 Definicja 

 Opis 

 Skala obserwacyjna 

 Typ (np. kompetencje miękkie, produktowe) (pole wymagane) 

 Tag wyszukiwania (możliwość przypisania/usunięcia dowolnej liczby tagów do 
kompetencji) 

 Czy kompetencja jest aktywna 
Możliwość edycji wszystkich wprowadzonych danych kompetencji. Narzędzia powinny 
automatycznie przypisać użytkownika, który wprowadził kompetencję oraz datę 
wprowadzenia. W przypadku edycji narzędzia powinny automatycznie przypisać 
użytkownika modyfikującego kompetencję oraz datę modyfikacji.  

Tylko oznaczone jako aktywne kompetencje powinny być możliwe do przypisania w 
ocenach, profilach kompetencyjnych i opisach stanowisk. Uprawniony użytkownik w każdej 
chwili powinien mieć możliwość dezaktywacji kompetencji. 

Uprawniony użytkownik powinien móc w każdej chwili przypisać/wypisać pojedynczego 
użytkownika lub grupę użytkowników uprawnionych do podglądu lub edycji danych 
kompetencji. 

Wyszukiwanie w katalogu 
kompetencji 

Uprawnieni użytkownicy powinni mieć możliwość wyszukiwania kompetencji w katalogu 
wg. Minimum następujących parametrów: 

 Nazwa, 

 Kategoria, 

 Typ, 

 Aktywność. 

Zarządzanie testami 
kompetencji 

W ramach każdej kompetencji uprawniony użytkownik (posiadający prawa do edytowania 
kompetencji) powinien mieć możliwość zarządzania testem kompetencji, w tym: 

 Utworzenia nowego pytania w teście kompetencji 

 Edycję pytania testu kompetencji 

 Usunięcie pytania z testu kompetencji 
 

Dla każdego pytania narzędzia powinny umożliwić wprowadzenie: 

 Treści pytania, 

 Trzech możliwych odpowiedzi na pytanie, 

 Oznaczenie która z odpowiedzi jest odpowiedzią najgorszą, 

 Oznaczenie która z odpowiedzi jest odpowiedzią najlepszą. 
Uprawniony użytkownik powinien mieć możliwość dodania kilku pytań jednocześnie. 

Uprawniony użytkownik opcjonalnie powinien móc ustawić wskaźnik behawioralny, 
którego pytanie dotyczy. 

Zarządzanie wskaźnikami 
behawioralnymi 

W ramach każdej kompetencji uprawniony użytkownik (posiadający prawa do edytowania 
kompetencji) powinien mieć możliwość zarządzania wskaźnikami behawioralnymi 
kompetencji, w tym: 

 Utworzenie nowego wskaźnika, 

 Edycję danych wskaźnika, 

 Aktywację/Dezaktywację wskaźnika 



Dla każdego wskaźnika narzędzia powinny umożliwić wprowadzenie: 

 Nazwy wskaźnika 
 

Uprawniony użytkownik powinien mieć możliwość zmiany kolejności wyświetlania 
wskaźników w kompetencji. 

Wszystkie treści wskaźników powinny móc być edytowane przez uprawnionego 
użytkownika. 

Narzędzia powinny automatycznie przypisać użytkownika do wskaźnika, który wprowadził 
wskaźnik oraz datę jego wprowadzenia.  

W przypadku edycji narzędzia powinny automatycznie przypisać użytkownika 
modyfikującego wskaźnik oraz datę jego modyfikacji.  

Zarządzanie skalą W ramach każdej kompetencji uprawniony użytkownik (posiadający prawa do edytowania 
kompetencji) powinien mieć możliwość zarządzania skalą kompetencyjną, w tym: 

 Wprowadzić treść skali dla każdego poziomu na skali (np. skala 1-5, skala 1-3). 
Użytkownik wprowadzając treść powinien móc wybrać jakie poziomy skali 
kompetencji chce wprowadzić. 

 Skopiować treść pomiędzy poziomami na skali  

 Treść dla każdego z poziomów powinna móc być wprowadzana dla każdego 
wskaźnika zdefiniowanego w kompetencji 

Wszystkie treści skali kompetencyjnej powinny móc być edytowane przez uprawnionego 
użytkownika. 

Zarządzanie wskazówkami 
rozwojowymi 

W ramach każdej kompetencji uprawniony użytkownik (posiadający prawa do edytowania 
kompetencji) powinien mieć możliwość zarządzania wskazówkami rozwojowymi, w tym: 

 Wprowadzić treść wskazówki dla każdego poziomu na skali (np. skala 1-5, skala 
1-3). Użytkownik wprowadzając treść powinien móc wybrać jakie poziomy skali 
chce wprowadzić dla wskazówki. 

 Wprowadzając treść powinien móc opcjonalnie wybrać którego wskaźnika 
kompetencji dotyczy wskazówka 

 Treść wskazówki powinna móc być wprowadzona dla każdej definicji wskazówki 
rozwojowej (np. literatura, szkolenia) 

Wszystkie treści wskazówek rozwojowych powinny móc być edytowane przez 
uprawnionego użytkownika. 

Dodawanie/Edycja profili 
kompetencyjnych 

Możliwość wprowadzenia nowego profilu kompetencyjnego (mapy kompetencyjnej) do 
systemu. 

Podstawowe dane profilu składają się z minimum następujących pól: 

 Nazwa (pole wymagane), 

 Opis 
Możliwość edycji wszystkich wprowadzonych danych profilu. Narzędzia powinny 
automatycznie przypisać użytkownika, który wprowadził profil oraz datę wprowadzenia. W 
przypadku edycji narzędzia powinny automatycznie przypisać użytkownika modyfikującego 
profil oraz datę modyfikacji.  

Dla każdego typu kompetencji dostępnego w narzędziach, musi istnieć możliwość 
przypisywanie/wypisywanie kompetencji do/z profilu. 

Przypisując kompetencje dla każdego typu kompetencji w profilu kompetencji użytkownik 
powinien móc ustawić poziom wymagany i pożądany dla kompetencji na podstawie 
wybranej skali (np. skala 1-5). 

Użytkownik powinien móc ustawić wartości poziomu wymaganego i pożądanego w profilu 
osobno dla każdej skali dostępnej w systemie. 

Przypisując/wypisując kompetencje narzędzia powinny automatycznie wyświetlać wykres 
(radarowy) prezentujący wprowadzone dane w formie graficznej.  

Uprawniony użytkownik powinien móc w każdej chwili przypisać/wypisać pojedynczego 
użytkownika lub grupę użytkowników uprawnionych do podglądu lub edycji danych profilu 
kompetencji. 



Wyszukiwanie profili 
kompetencyjnych 

Uprawnieni użytkownicy powinni mieć możliwość wyszukiwania profili kompetencyjnych 
wg. Minimum następujących parametrów: 

 Nazwa profilu 

Zarządzanie poziomami 
skal kompetencyjnych 

Narzędzia powinny umożliwić tworzenie i zarządzanie dostępnymi poziomami skal 
kompetencyjnych. W szczególności powinien umożliwić definicję nowej skali (np. skala 1-
5). Dla każdej utworzonej skali użytkownik powinien móc przypisać dostępne poziomy na 
skali. 

Wprowadzając nowy poziom na skali powinien móc wprowadzić min. Następujące pola: 

 Nazwa (pole wymagane), 

 Symbol, 

 Definicję, 

 Opis, 

 Wartość (liczbowa) 
Uprawniony użytkownik powinien móc zablokować edycję poziomów skali. 

Zarządzanie definicjami 
wskazówek rozwojowych 

Narzędzia powinny umożliwić tworzenie i zarządzanie dostępnymi definicjami wskazówek 
rozwojowych. 

Wprowadzając nową definicję powinien móc wprowadzić min. Następujące pola: 

 Nazwa (pole wymagane) 

 Typ (typ definicji np. opis, egzamin) 
Uprawniony użytkownik powinien móc aktywować/dezaktywować definicje typów 
wskazówek. 

Tylko definicje oznaczone jako aktywne powinny być możliwe do uzupełnienia podczas 
wprowadzania/edycji wskazówek rozwojowych kompetencji. 

Zarządzanie opisami 
stanowisk 

Narzędzia powinny umożliwiać zarządzanie stanowiskami oraz ich opisami. Tworząc opis 
stanowiska użytkownik powinien zdefiniować następujące dane: 

 Nazwa stanowiska 

 Poziom zarządczy, 

 Profil kompetencji, 

 Dowolne dodatkowe pola zdefiniowane przez administratora, 

 Dane opisowe 

 Zadania realizowane na stanowisku, 

 Wskaźniki efektywności przypisane do stanowiska 

 Kompetencje przypisane do stanowiska 
Po utworzeniu opisu stanowiska automatycznie powinien do systemu zostać dodany profil 
kompetencji zawierający kompetencje przypisane do stanowiska. 

Uprawniony użytkownik powinien móc zarządzać słownikiem dostępnych poziomów 
zarządczych, wskaźników efektywności, danymi opisowymi oraz zadań. 

Narzędzia powinny pozwalać na wprowadzanie opisu stanowiska za pomocą kreatora. 

Narzędzia powinny umożliwić wydruk do postaci pliku Word lub PDF wprowadzonego opisu 
stanowiska. 

Zarządzanie polami 
dodatkowymi opisu 
stanowiska 

Uprawniony użytkownik powinien móc zarządzać dodatkowymi polami opisu stanowiska. 
W tym edytować istniejące pola oraz tworzyć nowe. 

Tworząc nowe pola powinien móc wprowadzić: 

 Nazwę pola, 

 Symbol, 

 Informację czy pole jest aktywne (tylko aktywne pola można uzupełnić w opisie 
stanowiska), 

 Typ pola, dostępne typy pól to minimum: 
o Liczba, 
o Liczba zmiennoprzecinkowa, 
o Tekst, 
o Opis,   
o Data. 



Obszar: Proces oceny  
Wymaganie Opis 

Zarządzanie procesami oceny Narzędzia powinny umożliwić definiowanie i konfigurację dowolnych procesów oceny.  

Narzędzia powinny umożliwić wprowadzenie oraz edycję istniejących procesów. W 
trakcie zakładania nowej oceny użytkownik powinien mieć możliwość wyboru procesu z 
listy dostępnych procesów, który będzie odzwierciedlał przebieg oceny. 

Narzędzia powinny umożliwić konfigurację procesu za pomocą graficznego edytora. 
Proces powinien być konfigurowany jako proces (Workflow). Konfiguracja procesu 
powinna odbywać się za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności 
wykorzystania zewnętrznych narzędzi. 

Konfigurując proces użytkownik powinien mieć dostępne następujące elementy: 

 Test kompetencji – użytkownik wypełnia test kompetencji, 

 Test/Egzamin – użytkownik wypełnia test/egzamin z modułu 
egzaminów/testów, 

 Wskazówki rozwojowe – użytkownik posiada podgląd wskazówek 
rozwojowych wygenerowanych na podstawie wyników oceny, 

 Skala kompetencyjna  - użytkownik wypełnia skalę kompetencyjną, 

 Wspólna ocena na skali – użytkownik wypełnia skalę kompetencyjną – 
podczas wypełnienia skali posiada podgląd do samooceny 

 Akceptacja oceny – użytkownik akceptuje bądź odrzuca wyniki oceny – 
w przypadku odrzucenia oceny – wybrana część oceny musi zostać 
wypełniona ponownie, 

 Wyznaczanie celów – użytkownik wprowadza oraz ocenia cele, 

 Ocena wspólna celów – użytkownik wprowadza oraz ocenie cele, 

 Rozpoczęcie oceny 

 Zakończenie oceny 
 

Dla każdego z elementów użytkownik powinien móc skonfigurować następujące pola: 

 Nazwa kroku procesu 

 Opis kroku procesu, 

 Czy w ramach wykonania kroku procesu użytkownik może: 
o Umieszczać załączniki, 
o Umieszczać komentarze, 
o Czy posiada dostęp do wyniku 

 Przypisać role użytkowników biorących udział w kroku procesu 
o Użytkownik 
o Doradca 
o Inny użytkownik 

 Przypisując rolę należy wskazać czy użytkownik w danej roli posiada 
możliwość wypełnienia kroku procesu (np. wypełnienie testu kompetencji, 
uzupełnienie skali), czy posiada tylko i wyłącznie podgląd do kroku. 

 

Narzędzia powinny zapewnić kontrolę poprawności konfiguracji procesu, np. nie 
powininy pozwolić wyświetlić wskazówek rozwojowych zanim użytkownik nie wypełni 
testu kompetencji, nie pozwolić wypełnić wspólnej oceny na skali (przez np. doradcę) 
zanim użytkownik nie wykona samooceny na skali. 

Przykładowe procesy jakie użytkownik powinien móc skonfigurować: 

 Badanie testem kompetencji 
o Krok 1 – rozpoczęcie oceny 
o Krok 2 – użytkownik wypełnia test kompetencji 
o Krok 3 – użytkownik otrzymuje wskazówki rozwojowe na podstawie 

wypełnionego testu 
o Krok 4 – zakończenie oceny  

 Badanie testem kompetencji wraz z akceptacją doradcy 
o Krok 1 – rozpoczęcie oceny 
o Krok 2 – użytkownik wypełnia test kompetencji 



o Krok 3 – użytkownik otrzymuje wskazówki rozwojowe na podstawie 
wypełnionego testu 

o Krok 4 – doradca przegląda wynik oceny i dokonuje akceptacji oceny 
o Krok 4 – zakończenie oceny  

 Ocena na skali 
o Krok 1  – rozpoczęcie oceny 
o Krok 2 – użytkownik uzupełnia samoocenę na skali 
o Krok 3 – doradca dokonuje wspólnej oceny z użytkownikiem na skali 
o Krok 4 – użytkownik otrzymuje wskazówki rozwojowe na podstawie 

wyników oceny wspólnej 
o Krok 5 – zakończenie oceny  

 Badanie testem kompetencji wraz z uzupełnieniem testu/egzaminu 
o Krok 1 – rozpoczęcie oceny 
o Krok 2 – użytkownik wypełnia test kompetencji 
o Krok 3 – użytkownik otrzymuje wskazówki rozwojowe na podstawie 

wypełnionego testu 
o Krok 4 – użytkownik wypełnia test/egzamin 
o Krok 5 – zakończenie oceny  

Zdefiniowanie nowej oceny 
(diagnozy) 

Możliwość wprowadzenia nowej oceny (diagnozy) do systemu. Podstawowe dane 
składają się z minimum następujących pól: 

 Nazwa (pole wymagane), 

 Opis, 

 Planowana data rozpoczęcia, 

 Planowana data zakończenia, 

 Skala (np. skala 1-5, 1-3) 

 Proces 
Po dodaniu oceny uprawniony użytkownik powinien móc wskazać listę użytkowników lub 
grup biorących udział w ocenie. 

Ocena powinna zostać udostępniona dla użytkowników dopiero po jej rozpoczęciu – 
rozpoczęcie oceny ustawia uprawniony użytkownik. 

Uprawniony użytkownik powinien móc wstrzymać lub zakończyć ocenę. Po wstrzymaniu 
lub zakończeniu oceny użytkownicy biorący udział w ocenie nie powinni posiadać 
możliwości uzupełniania oceny. Uprawniony użytkownik powinien posiadać możliwość 
wznowienia wstrzymanych ocen. 

Po utworzeniu oceny powinny zostać przypisane kroki do wykonania w ramach oceny na 
podstawie wybranego procesu podczas jej tworzenia. 

Uprawniony użytkownik powinien posiadać możliwość zdefiniowania nazwy, opisu oraz 
terminów rozpoczęcia i zakończenia każdego z kroków oceny. Domyślnie nazwy i opisy 
kroków powinny zostać skopiowane z wybranego procesu. 

W ramach oceny uprawniony użytkownik powinien posiadać możliwość przypisania 
badanych kompetencji podczas oceny za pomocą minimum 3 wymienionych metod: 

 Wybór pojedynczych kompetencji  z katalogu wraz z wskazaniem 
oczekiwanego i wymaganego poziomu 

 Wybór profilu kompetencyjnego 

 Wybór na podstawie opisu stanowisk 
 

W ramach oceny uprawniony użytkownik powinien posiadać możliwość wskazania 
doradcy dla każdego użytkownika przypisanego do oceny. 

Podczas uruchomienia oceny narzędzia powinny walidować poprawność oceny 
w minimum następującym zakresie 

 Kompletność katalogu przypisanych kompetencji do oceny (np. wszystkie 
przypisane kompetencje posiadają zdefiniowany test kompetencji 
z pytaniami, dla wybranych kompetencji wprowadzone są skale 
kompetencyjne w wybranej dla oceny skali)  

 każdy użytkownik posiada przypisanego doradcę, jeżeli doradca bierze udział 
w ocenie 



Konfiguracja oceny Uprawniony użytkownik powinien móc skonfigurować minimum następujące parametry 
oceny: 

 szablon wydruków raportów w ocenie, 

 poziom luki kompetencyjnej, 

 zakres wyświetlanych wyników, 

 możliwość nie wykonania wybranych kroków oceny, 

 przypisanie wag do poszczególnych kompetencji badanych w ocenie 

 szablon wydruku wskazówek rozwojowych 

 sposób wyświetlania wskazówek rozwojowych w tym: 
o czy wyświetlić wskaźniki przypisane do wskazówek, 

Raporty Narzędzia po zakończonej ocenie powinny udostępnić użytkownikowi raport z wykonanej 
oceny. Administrator powinien posiadać możliwość określenia szablonu generowanego 
wydruku. 

Powiadomienia Narzędzia powinny umożliwić konfigurację powiadomień e-mail, wysyłanych do 
użytkowników oceny, w tym: 

 wybór, które powiadomienia mają zostać wysyłane podczas oceny 

 modyfikację treści wysyłanych powiadomień 
Narzędzia powinny umożliwić konfigurację minimum 5 powiadomień w ocenie, w tym: 

 powiadomienie o rozpoczęciu oceny, 

 powiadomienie o zbliżającym się terminie zakończenia oceny, 

 powiadomienie o zakończeniu oceny, 

 powiadomienie o dostępie kolejnego kroku oceny, np. doradca otrzymuje 
informację, że użytkownik wypełnił ocenę na skali, 

 powiadomienie o nowej ocenie. 

Zarządzanie przebiegiem 
oceny 

Uprawniony użytkownik powinien posiadać możliwość zarządzania przebiegiem oceny, 
w tym: 

 podgląd na jakim etapie oceny jest każdy z użytkowników biorących udział 
w ocenie 

 wygenerowanie raportu zbiorczego oceny 

 wygenerowanie indywidualnych raportów dla użytkowników którzy zakończyli 
ocenę, 

 podgląd oceny, 

 podgląd historii zmian oceny, 

 usunięcia wyników oceny i restart oceny użytkownika, 

 filtrowanie użytkowników biorących udział w ocenie wg. Minimum 
następujących parametrów: statusu użytkownika w ocenie, nazwiska, nazwy 
kroku 

Statystyki oceny Uprawniony użytkownik powinien posiadać dostęp do statystyk oceny, w tym: 

 ilu użytkowników rozpoczęło ocenę 

 ilu użytkowników jest w trakcie oceny 

 ilu użytkowników zakończyło ocenę 

 dla każdego kroku oceny informacje 
o ilu użytkowników rozpoczęło dany krok 
o ilu użytkowników jest w trakcie wykonywania danego kroku oceny 
o ilu użytkowników zakończyło dany krok oceny 

 

  



Obszar: Zarządzanie użytkownikami/grupami 
Wymaganie Opis 

Zarządzanie kontem 
użytkownika 

Narzędzia poprzez panel administracyjny – pozwalają na zakładanie, usuwanie, 
modyfikowanie, zawieszanie  konta oraz przypisanie i nadawanie uprawnień do modułów 
systemu. Narzędzia poprzez wbudowany mechanizm komunikacji masowej (e-mail) 
wysyłają do użytkownika informację o utworzeniu, usunięciu lub zawieszeniu konta 
w systemie.   

Rejestracja konta 
użytkownika 

Narzędzia pozwalają na tworzenie konta użytkownika za pomocą formularza online. 
Konto w zależności od konfiguracji narzędzi może być tworzone przez: 

 samodzielną rejestrację użytkownika (nie wymaga zatwierdzenia przez 
administratora) 

 samodzielną rejestrację użytkownika i zatwierdzanie przez administratora 

Przypomnienie hasła Narzędzia umożliwiają przesłanie na zarejestrowany adres e-mail nowego hasła 
wygenerowanego tymczasowo lub ograniczonego czasowo linku umożliwiającego 
zmianę hasła bez podawania aktualnego 

Logowanie Narzędzia pozwalają na logowanie do systemu wielu osobom na to samo konto 
użytkownika. 

Import użytkowników Narzędzia pozwalają na import użytkowników z pliku Excel z informacjami 
o przynależności do grup oraz uprawnieniami. Podczas importu narzędzia powinny 
walidować poprawność importowanego pliku. Narzędzia powinny pozwolić 
użytkownikowi pobrać szablon pliku Excel wykorzystywanego podczas importu. 

Strona startowa użytkownika Narzędzia bezpośrednio po zalogowaniu użytkownika informują go o istniejących nowych 
pozycjach, takich jak nowe wiadomości, nowe oceny itp.  

Predefiniowane role Narzędzia posiadają zdefiniowane role funkcjonalne administratora, doradcy, 
użytkownika.  

Przypisywanie ról Użytkownicy systemu powinni posiadać przypisane role w zależności, od których mają oni 
różne prawa i mogą wykonywać różne zadania oraz mieć dostęp do wybranych poziomów 
zarządzania narzędziami. Jeden użytkownik powinien mieć możliwość posiadania kilku 
ról. 

Tworzenie ról Zarządzanie uprawnieniami musi umożliwiać administratorowi narzędzi na tworzenie 
nowych ról oraz modyfikację i usuwanie uprawnień  w zależności od kompetencji jaki 
chcemy nadać tworzonej roli.  

Narzędzia posiadają mechanizmy zabezpieczający przed usunięciem ról przypisanych 
użytkownikom systemu. 

Narzędzia poprzez wbudowany mechanizm komunikacji masowej (e-mail) wysyłają do 
użytkownika informację o uprawnieniach nadanych dla konta użytkownika w systemie. 

Tworzenie grup Narzędzia umożliwiają zakładanie, modyfikację i usuwanie  grup użytkowników.   

Uprawniony użytkownik powinien posiadać możliwość przypisania/wypisania 
użytkownika do/z grupy. 

Narzędzia poprzez wbudowany mechanizm komunikacji masowej (e-mail) wysyłają  do 
użytkownika informację o grupie do której  użytkownik został zapisany/dodany lub 
wypisany/usunięty. 

Tworzenie grup na podstawie 
istniejących grup 

Dodatkowo nowe grupy można tworzyć na podstawie grup już istniejących (suma, 
różnica, różnica symetryczna, część wspólna). 

 

  



Obszar: Administracja narzędziami (konfiguracja / uprawnienia) 
Wymaganie Opis 

Tworzenie organizacji Narzędzia muszą mieć możliwość założenia co najmniej 90 organizacji zupełnie 
niezależnych od siebie. Przez organizacje należy rozumieć pojedynczego Beneficjenta 
Pomocy, którego pracownicy mogą się zalogować bez dodatkowych licencji oraz 
dodatkowych kosztów. 

Logowanie Podczas logowania użytkownik wybiera, do której organizacji się loguje. Organizacje 
mogą posiadać niezależnych administratorów, różną zawartość modelu kompetencji 
i różnych użytkowników (funkcjonują na zasadzie niezależnych systemów mimo, że 
fizycznie to te same narzędzia). 

Metoda logowania Narzędzia umożliwiają zdefiniowanie metody logowania do organizacji. Administrator za 
pomocą wbudowanych narzędzi określa rodzaj logowania do organizacji lub udostępnia 
opcję dla użytkownika do wyboru, np.: 

 administrator dla organizacji X  udostępnia logowanie tylko za pomocą CAS, 

 administrator dla organizacji Y udostępniania logowanie tylko za pomocą 
LDAP/AD 

 administrator dla organizacji Z udostępnia opcję umożliwiającą wybór 
logowania pomiędzy CAS, LDAP/AD, wbudowane w system 

Interfejs użytkownika Narzędzia posiadają pełny interfejs użytkownika w języku polskim. Pliki językowe 

narzędzi muszą być tak skonstruowane, żeby Zamawiający mógł samodzielnie dodawać 

kolejne wersje językowe. 

Konfiguracja systemu Narzędzia muszą umożliwiać samodzielną konfiguracje i diagnostykę z poziomu 
przeglądarki internetowej: 

 włączanie/wyłączenie modułów 

 sprawdzenie logów 

 zarządzanie przerwami technicznymi 

 sprawdzenie obciążeń i zajętości przestrzeni dyskowej 

Logowanie zdarzeń Narzędzia zapewniają logowanie następujących danych: 

 informacje 

 błędy (wyjątki) 

Konfiguracja i diagnostyka Narzędzia umożliwiają samodzielną konfiguracje i diagnostykę z poziomu przeglądarki 
internetowej 

 

Testy/egzaminy oraz ankiety  
Wymaganie Opis 

Tworzenie ankiety Narzędzia umożliwiają przeprowadzenie ankiet. Ankiety mogą być jawne bądź 
anonimowe. Narzędzia pozwalają na wygenerowanie raportów statystycznych 
z wynikami ankiet  jak również umożliwiają tworzenie wykresów z wynikami. Raporty 
ankiet umożliwiają filtrowanie wg grup pytań oraz generują wykresy (kołowe, słupkowe, 
kolumnowe, liniowe,  itp.). 

Jako wyniki ankiet możliwy jest eksport wszystkich wprowadzone pytania i odpowiedzi 
do plików zewnętrznych, minimalne wymagania to formaty: PDF, RTF, CSV, HTML, XML.   

Narzędzia umożliwiają umieszczanie na stronach ankiet elementów/obiektów 
tworzonych przy pomocy edytora WYSIWG 

Ankiety w minimalnym zakresie powinny obejmować umieszczanie za pomocy edytora 
WYSIWG na stronach z pytaniami następujących elementów umożliwiających 
wprowadzenie odpowiedzi: 

 odpowiedź w postaci tekstu  otwartego krótkiego (1 linia) 

 odpowiedź w postaci tekstu  otwartego długiego (pole memo) 

 tekstowa jednokrotnego wyboru 

 tekstowa wielokrotnego wyboru 



 wybór grafiki (pojedynczy i wielokrotny) 

 odpowiedź - liczba 

 odpowiedź - procentowa 
 wybór z listy 

 skala 

 skala z komentarzami, który wymusza wpisanie przez ankietowanego 
komentarza, jeśli odpowiedź znajduje się w określonym zakresie (np. jeśli  
ocena  0-2 to wymuszenie komentarza z wyjaśnieniem dlaczego jest tak niska). 

 skala z grafiką 

 podwójna skala (np. oceń poziom ekspercki doradcy, oraz poziom jakiego byś 
oczekiwał) 

 podwójna skala z komentarzem, który jest wymuszany jeśli różnica w wyborze 
pomiędzy suwakami jest powyżej progu 

 macierz jednokrotnego wyboru o rozmiarze min. 3x3. 

 macierz wielokrotnego wyboru o rozmiarze min. 3x3. 

Wprowadzane pytania i odpowiedzi powinny umożliwiać definiowanie ankiet w wielu 
wersjach językowych. Osoba wypełniająca taką ankietę powinna mieć  możliwość wyboru 
języka. Statystyki w raportach powinny obejmować  sumarycznie odpowiedzi niezależnie 
od wersji językowej. 

Wypełnianie ankiety Użytkownik ma prawo przerwać ankietę i do niej wrócić. 

Powinny być zdefiniowane następujące możliwości dostępu (w zależności od  praw i ról) 
do raportów: 

 widok dla osoby, która wypełniła ankietę 

 widok dla osoby zarządzającej ankietą 

Administrator musi mieć możliwość importu ankiety z arkusza kalkulacyjnego Excel, 

w którym definiuje całą strukturę ankiety. 

Testy/Egzaminy Narzędzia muszą posiadać panel testów/egzaminów z możliwością konfiguracji ustawień 
przeprowadzanych testów/egzaminów: 

 maksymalna liczba odwiedzin testu/egzaminu, 

 maksymalna liczba prób rozwiązania testu/egzaminu, 

 czas trwania testu/egzaminu (w minutach), 

 losowanie pytań do egzaminu z wcześniej przygotowanej bazy zadań, 

 losowanie zadanej ilości pytań z całej puli (np. 20 z 60 pytań) 

 losowanie zadanego procentu pytań z całej puli (np. 15% z 60 pytań) 

 losowanie określonej liczby pytań z danej grupy – np. pytania zostają 
podzielone na 3 grupy tematyczne: G1, G2, G3. W kolejnym kroku zostaje 
określona ilości pytań losowanych z danej grupy np. 10xG1, 15xG2, 20xG3. 
Oznacza to, że z pierwszej grupy (G1) zostanie wylosowanych 10 pytań z drugiej 
grupy (G2) 15 pytań a z trzeciej (G3) 20 pytań. 

 pułap zaliczenia egzaminu (punktowy i procentowy) 

 możliwość zdefiniowania reguł klasyfikacji pytań w zestawach 
testowych/egzaminacyjnych, 

Wypełnianie testu/egzaminu Podczas rozwiązywania testu/egzaminu narzędzia muszą umożliwiać oznaczania pytań na 
które użytkownik nie udzielił odpowiedzi lub nie jest pewny odpowiedzi. Następnie za 
pomocą dostępnych filtrów użytkownik może wyświetlić oznaczone w ten sposób pytania 
– oddzielnie na które nie udzielił odpowiedzi a oddzielnie pytania na które udzielił 
niepewnej odpowiedzi (np. na koniec jeśli został mu czas) 

Wyniki ankiet Narzędzia umożliwiają generowane wyników i statystyk z ankiet do plików w formacie  
arkusza kalkulacyjnego. Musi istnieć możliwość automatycznego przesyłania raportów 
z ankiet do organizatora ankiety (np. co poniedziałek) 

Tworzenie testu/egzaminu Narzędzia muszą umożliwiać umieszczanie nowych egzaminów w oparciu o formularz 
w arkusza kalkulacyjnego. Narzędzia powinny umożliwić również import/parametryzację 
testu/egzaminu  z poziomu formularza arkusza kalkulacyjnego w szczególności: 

 możliwość doboru  sposobu losowania pytań do testu lub rezygnacją 
z losowania(czyli jednakowa treść testu/egzaminu dla wszystkich uczestników), 



 możliwość doboru pytań wg klucz tematycznego, tzn. pytania w formularzu 
pogrupowane są w bloki tematyczne a narzędzia losując dobierają do egzaminu 
pytania z poszczególnych bloków wg założeń ilościowych określonych przez 
egzaminatora, 

 możliwość warunkowania dostępu do następnego pytania udzieleniem 
odpowiedzi na bieżące, 

 możliwość udostępnienia lub ograniczenia możliwości wracania do pytań przez 
egzaminowanego i zmianę odpowiedzi, 

 możliwość pokazywania lub ukrywania wyników egzaminu egzaminowanemu, 

 określenia czasu na zakończenie testu/egzaminu, 

 określenie poziomu pozytywnego zaliczenia testu/egzaminu, 

 określenie ram czasowych w których test/egzamin jest dostępny, 

 określenie liczby podejść do testu/egzaminu, 

 określenie liczby podejść do pytania w teście/egzaminie. 

Testy/Egzaminy w minimalnym zakresie powinny obejmować umieszczanie za pomocy 
edytora WYSIWG na stronach z pytaniami następujących elementów umożliwiających 
wprowadzenie odpowiedzi: 

 odpowiedź w postaci tekstu  otwartego krótkiego (1 linia) 

 odpowiedź w postaci tekstu  otwartego długiego (pole memo) 

 tekstowa jednokrotnego wyboru 

 tekstowa wielokrotnego wyboru 

 wybór grafiki (pojedynczy i wielokrotny) 

 odpowiedź - liczba 

 odpowiedź - procentowa 
 wybór z listy 

 skala 

 skala z komentarzami, który wymusza wpisanie przez ankietowanego 
komentarza, jeśli odpowiedź znajduje się w określonym zakresie (np. jeśli  
ocena  0-2 to wymuszenie komentarza z wyjaśnieniem dlaczego jest tak niska). 

 skala z grafiką 

 podwójna skala (np. oceń poziom ekspercki doradcy, oraz poziom jakiego byś 
oczekiwał) 

 podwójna skala z komentarzem, który jest wymuszany jeśli różnica w wyborze 
pomiędzy suwakami jest powyżej progu 

Narzędzia muszą umożliwiać import powyższych typów pytań i odpowiedzi 
z zewnętrznych plików (w tym import grafik przy pytaniach korzystających z grafiki) – 
jeden spójny plik importu na test/egzamin. 

 

Obszar: Raportowanie 
Wymaganie Opis 

Tworzenie raportów Wbudowany mechanizm ręcznego tworzenia raportów  -  umożliwiają uzyskanie 
zestawień danych zgromadzonych w obrębie całego systemu (logowania, aktywności, 
wyniki, rankingi). O zawartości raportu decyduje osoba która definiuje raport. np. wyniki 
dla grupy A z oceny X z przedziału czasowego T. 

Koszyk Raportowanie musi posiadać funkcjonalność "koszyka" użytkowników i grup. 
Administrator z poziomu raportów wrzuca użytkowników i grupy do koszyka a po 
wywołaniu kolejnych raportów na podstawie koszyka wykonywać następujące akcje na 
wybranych grupach i osobach np.: stworzyć nową grupę. Administrator musi mieć 
możliwość usuwania poszczególnych użytkowników z "koszyka". Dodawanie do 
"koszyka" musi być możliwe także z poziomu wglądu w wyniki użytkowników w raporcie. 

Cykliczne wysyłanie raportu Narzędzia pozwalają na automatyczne i cykliczne wysyłanie raportów na wybrany adres 
email z możliwością wybrania interwału czasowego oraz formatu wynikowego (XML, 
HTML, TXT, PDF, CSV, RTF). O kryteriach raportu decyduje osoba która go definiuje. 



Kreator raportu Narzędzia posiadają kreator szablonów raportów  - umożliwiający samodzielne 
projektowanie szablonów raportów poprzez definiowanie ich parametrów. Raporty 
zdefiniowane w ten sposób mogą zostać zapisane jako wykonywane cyklicznie. 

Eksport wyników Narzędzia pozwalają na export wyników generowanych raportów do formatów XML, 
HTML, TXT, PDF, CSV, RTF. 

Wykresy graficzne Narzędzia pozwalają na  generowanie wyników raportów w postaci wykresów 
graficznych (wykres kołowy/słupkowy). 

 

Obszar: Pozostałe wymagania funkcjonalne 
 

Wymaganie Opis 

Usług katalogowe Narzędzia umożliwiają integrację z usługami katalogowymi LDAP/AD 

Logowanie SSO Narzędzia umożliwiają uprawnionemu użytkownikowi  po jednokrotnym 
uwierzytelnieniu na dostęp do wielu aplikacji internetowych w organizacji użytkownika 
(ang. Single Sign On - SSO). Realizacja uwierzytelnienia oparta jest o mechanizmy 
dostępne w rozwiązaniu JA-SIG CAS. 

SLA W zakresie dostępności i niezawodności rozwiązania wymaga się zastosowania 
architektury narzędzi oraz rozwiązań aplikacyjnych, umożliwiających osiągnięcie 
dostępności na poziomie SLA 98% 

Dostęp do narzędzi Narzędzia muszą być dostępne za pośrednictwem standardowej przeglądarki 
internetowej WWW z dowolnego komputera bez konieczności instalowania 
dodatkowych wtyczek lub narzędzi. 

 Narzędzia muszą być obsługiwane przez co najmniej wersje przeglądarek internetowych: 
Internet Explorer 11 i wyżej, Firefox (wersja najnowsza), Google Chrome (wersja 
najnowsza). 

Wersja językowa Narzędzia muszą posiadać interfejs zlokalizowany w języku polskim oraz posiadać 
narzędzie do tworzenia nowych wersji językowych. 

Użytkownicy powinny posiadać możliwość zarządzania obiektami w każdym z dostępnych 
języków, np. wprowadzić kompetencję w języku polskim, następnie wprowadzić jej 
wersję angielską. Tak wprowadzona kompetencja musi być w systemie traktowana jako 
jeden obiekt. Nie może być wyświetlana jako dwie osobne kompetencje. 

Edytor WYSIWYG Edytor WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get)  - narzędzia posiadają wbudowany 
edytor treści . 

Strony startowe Narzędzia umożliwiają definiowanie indywidualnych stron startowych widocznych po 
zalogowaniu – w zależności od struktury uprawnień narzędzia pozwalają na budowanie 
indywidualnych stron startowych tzn. inny zakres informacji może być widoczny dla 
różnych użytkowników platformy w zależności od ich przypisania do konkretnej roli. 

Sondy Narzędzia umożliwiają na przeprowadzenie badania opinii użytkowników za pomocą 
sondy. Przeprowadzane mogą być różnego rodzaju badania tematyczne wśród 
użytkowników. Badanie przy użyciu sondy polega na przygotowaniu pytania na dany 
temat oraz kilku skrajnych odpowiedzi - dając możliwość użytkownikowi systemu do 
wybrania jednej z nich. 

W ten sposób można sprawdzić stosunek użytkowników do różnych zagadnień w tym np. 
ich odczucia dotyczące narzędzi – ich wyglądu czy treści merytorycznej i na jej podstawie 
podjąć odpowiednie działania. Po zatwierdzeniu wybranej odpowiedzi automatycznie 
przedstawiane są wyniki sondy, przedstawiane w postaci graficznego wykresu 
z informacją ile osób wzięło udział w badaniu i wybrało daną odpowiedź. 

Narzędzia umożliwiają tworzenie dowolnej ilość sond na dowolne tematy i 
przedstawianie ich w zależności od potrzeby w jednym lub kilku miejscach. Sondy mogą 
tworzyć i publikować użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia przydzielone 
przez administratora. 



Załącznik nr 2 - Minimalny wzór Planu Rozwojowego dla mikro 
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1 Dane podstawowe 

1.1 Dane podstawowe Przedsiębiorcy 

Nazwa Przedsiębiorcy: <nazwa Przedsiębiorcy> 

Okres realizacji: od <MM>.20XX do <MM>.20XX 

1.2 Dane podstawowe Wykonawcy Planu Rozwojowego 

Nazwa Wykonawcy PR: <nazwa Wykonawcy> 

Osoba odpowiedzialna za końcowy kształt PR po stronie 

Przedsiębiorcy  

<imię i nazwisko> 

Telefon: <nr tel.> E-mail: <adres> 

Osoba odpowiedzialna za końcowy kształt PR po stronie 

Wykonawcy 

<imię i nazwisko głównego Doradcy> 

Telefon: <nr tel.> E-mail: <adres> 

1.3 Kalendarz wsparcia Przedsiębiorcy 

Data: Ogólny opis udzielonego wsparcia Czas poświęcony na 

wsparcie w godzinach 

   

   

 

Analiza przedsiębiorstwa w minimum dwóch perspektywach pod 

kątem zdiagnozowania potrzeb rozwojowych 

 
2 Ogólny opis Przedsiębiorcy 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

 W trakcie opracowywania Planu Rozwojowegou doradca będzie wykorzystywał dane i dokumenty udostępniane  

przez Przedsiębiorcę, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem przedsiębiorstwa,  

informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. internet, prasa, rejestry publiczne 

 

Charakterystyka przedsiębiorcy będzie dotyczyć co najmniej 2 z 4 perspektyw: 

 obowiązkowo infrastruktury (nauki i rozwoju) (np. jakie firma posiada zasoby fizyczne, a jakie kadrowe, jaki jest 

zysk na 1 zatrudnionego, czy pracownicy są usatysfakcjonowani z wykonywanej pracy, czy posiadają wymagane 

kwalifikacje/kompetencje, jaka jest fluktuacja, ile firma wydaje na rozwój pracowników, jakie są koszty absencji)  



 

 

oraz co najmniej jednej z trzech następujących perspektyw:  

 finansowej (na podstawie dokumentów finansowych zostanie wyliczonych kilka podstawowych wskaźników, które 

w sposób ogólny przedstawią sytuację finansową firmy),  

 rynku (np. co firma sprzedaje, kto kupuje jej produkty/usługi, jaka jest wartość rynku, oczekiwania klientów, jakich 

firma ma dostawców, kto jest jej konkurentem, jaką ma pozycję na rynku, czym wygrywa, a w czym przegrywa),  

 procesów wewnętrznych (np. jaki jest czas wysłania towaru od przyjęcia zamówienia, jak długo realizuje usługę, ile 

ma nowości w swojej ofercie, ile czasu zajmuje wprowadzenie nowości, ile trwa obsługa jednego klienta, ile trwa 

obsługa reklamacji, czy coś może być objęte systemem IT, jakie jest otoczenie prawne wpływające na prowadzoną 

działalność i czy procesy wewnętrzne są z nim zgodne). 

2.1 Perspektywa finansowa 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: dokumenty finansowo-księgowe, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem 

przedsiębiorstwa 

W niniejszym podrozdziale Doradca przedstawi analizę finansową działalności Przedsiębiorcy. Celem analizy jest określenie 

rozmiaru prowadzonej działalności oraz wskazania skutków finansowych głównych działań podjętych przez Przedsiębiorcę. W 

celu optymalizacji czasu, który jest niezbędny do przygotowania analizy finansowej, Doradca powinien posługiwać się 

narzędziami informatycznymi, które w sposób automatyczny z danych finansowych Przedsiębiorcy wyliczą kluczowe wskaźniki 

oraz w miarę dostępnych możliwości porówna je ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw z branży Przedsiębiorcy. Wnioski z 

analizy finansowej zostaną wykorzystane do rekomendowania działań naprawczych/rozwojowych w przedsiębiorstwie.  

Podchodząc do analizy finansowej doradca weźmie pod uwagę sytuację przedsiębiorstwa i sposób prowadzenia przez firmę 

księgowości. W niektórych przypadkach (jak np. prowadzenie jedynie ewidencji przychodów) nie będzie możliwości 

przeprowadzenia pełnej analizy finansowej. W takiej sytuacji Doradca może odstąpić od badania Perspektywy finansowej, co 

zostanie zaznaczone w Planie Rozwojowym.  

Doradca przeanalizuje wielkości finansowe pozwalające określić rozmiar działalności oraz jej ogólną rentowność. W niniejszej 

sekcji analiza obejmie w szczególności: 

 Przychody ze sprzedaży – Określenie tempa rozwoju przedsiębiorstwa. Zmiany wartości przychodów ze sprzedaży 

należy porównać z inflacją w analizowanym okresie w celu identyfikacji, czy popyt na produkty przedsiębiorcy rośnie, 

czy maleje. 

 Rentowność – określenie czy firma jest zyskowna (rentowność sprzedaży netto = (zysk netto / sprzedaż netto) * 

100%). Każda wartość tego wskaźnika powyżej zera jest dopuszczalna, gdyż wskazuje, że przedsiębiorstwo przynosi 

zysk. 

 Płynność finansowa - wskaźnik bieżącej płynności = aktywa bieżące / bieżące zobowiązania. Spadek wskaźnika 

poniżej 1.5 powinno być traktowane jako sygnał alarmowy. 

 Suma bilansowa – określenie wielkości prowadzonej działalności 

 Kapitał własny – określenie wielkości kapitału zaangażowanego w działalność firmy 

 Udział kapitału obcego w aktywach firmy (wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / suma aktywów). 

Jeżeli wskaźnik jest mniejszy niż 0,5 większość majątku spółki jest finansowane z kapitałów własnych. Jeżeli stosunek 

jest większy niż 0,5 większość majątku spółki jest finansowane długiem. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe 

ryzyko utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do spłaty długów (płynności). 



 

 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie powyższego zestawu danych, Doradca w niniejszej sekcji określi podstawowe trendy rozwojowe firmy oraz 

wskaże ich przyczyny i źródła. Analiza Doradcy uwzględni ewentualne punkty zwrotne w działalności Przedsiębiorcy, jeśli miały 

one miejsce w badanym okresie, oraz ich przyczyny i skutki. 

2.2 Perspektywa rynku 

2.2.1 Asortyment wyrobów i usług  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: analiza dokumentacji przedsiębiorcy, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem 

przedsiębiorstwa,, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. internet, prasa, rejestry publiczne 

Doradca zinwentaryzuje i scharakteryzuje aktualną ofertę rynkową Przedsiębiorcy oraz przedstawi strukturę przychodów lub 

marż generowanych przez poszczególne grupy asortymentowe lub obszary działalności Przedsiębiorcy.  

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie wywiadów i analizy danych sprzedażowych Przedsiębiorcy, Doradca opracuje kluczowe wnioski nt. asortymentu 

Przedsiębiorcy, w tym oceni zbilansowanie i potencjał rozwojowy jego portfela produktów/usług. Wnioski mogą dotyczyć np. 

dominującego udziału pojedynczej grupy asortymentowej w łącznej marży operacyjnej Przedsiębiorcy, lub niskiej albo ujemnej 

rentowności niektórych obszarów działalności, i związanego z tym ryzyka dla Przedsiębiorcy. 

2.2.2 Rynki zbytu wyrobów i usług, klienci, dostawcy, konkurencja  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: analiza dokumentacji przedsiębiorcy, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem 

przedsiębiorstwa,, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. internet, prasa, rejestry publiczne 

Doradca scharakteryzuje główne rynki zbytu firmy (rynki geograficzne lub rynki rozumiane jako segmenty klientów) oraz 

kanały dystrybucji Przedsiębiorcy, w tym przedstawi strukturę przychodów / marż ze sprzedaży firmy w podz iale na rynki / 

kanały dystrybucji.  

Doradca przedstawi także syntetyczne informacje o branży, w której działa Przedsiębiorca, ze szczególnym uwzględnieniem 

kluczowych trendów istotnych dla tej branży (stanowiących szansę lub zagrożenie dla przedsiębiorstw działających w branży). 

Doradca wskaże i scharakteryzuje główne kategorie konkurentów lub poszczególnych głównych konkurentów bezpośrednio 

rywalizujących na rynku z Przedsiębiorcą, oraz omówi kluczowe mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia związane zarówno 

z obecnymi, jak i potencjalnymi konkurentami Przedsiębiorcy. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca opracuje kluczowe wnioski nt. rynków zbytu, kanałów dystrybucji Przedsiębiorcy oraz konkurencji, w tym oceni 

efektywność i zasadność wykorzystywania poszczególnych z nich. Wnioski mogą dotyczyć np. zmian ważności poszczególnych 

segmentów klientów, uzależnienia od pojedynczego rynku, nieproduktywnej konkurencji między kanałami dystrybucji, 

lub niskich marż uzyskiwanych w niektórych kanałach dystrybucji, i związanego z tymi czynnikami ryzyka dla Przedsiębiorcy. 

Doradca wskaże szanse i zagrożenia związane zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi konkurentami Przedsiębiorcy 



 

 

2.3 Perspektywa infrastruktury – nauki i rozwoju 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: kwestionariusze ankietowe, wywiady, warsztaty, grupy focusowe, analiza dokumentacji przedsiębiorcy 

np. wyników oceny okresowej, planów szkoleniowych itp. 

Doradca opracuje rozdziały poświęcone analizie organizacji i zasobów Przedsiębiorcy. Doradca może przeprowadzić badania 

ankietowe wśród ogółu pracowników Przedsiębiorcy z wykorzystaniem niektórych Narzędzi Pomiaru Wartości Kapitału 

Ludzkiego (NKL) - http://nkl.parp.gov.pl/.  

2.3.1 Zasoby ludzkie <sekcja obowiązkowa > 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca przeprowadzi analizę zasobów ludzkich Przedsiębiorcy, z uwzględnieniem pracowników sezonowych, osób 

wynajmowanych od innych podmiotów (leasing pracowniczy) oraz pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. Doradca 

omówi wielkość i dynamikę zasobów ludzkich (w ujęciu stanowisk i ekwiwalentów pełnego czasu pracy), i scharakteryzuje 

zasoby pod względem struktury typów stanowisk, wykształcenia, wieku i stażu. Doradca przeanalizuje także: 

 Rotację 

 Dynamikę kosztów zatrudnienia 

 Mocne i słabe strony zarządzania zasobami ludzkimi, sposoby motywowania i przeprowadzania ocen 

pracowniczych, podnoszenia kompetencji pracowników, komunikacji wewnętrznej, itp. Opis powinien być 

dostosowany do wielkości firmy. 

Doradca opisze wymagane na stanowiskach kompetencje pracownicze. W wyniku powstanie mapa kompetencji na 

stanowiskach. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca przedstawi główne wnioski z przeprowadzonej analizy zasobów ludzkich.. Na podstawie stworzonych map 

kompetencji Doradca określi luki kompetencyjne pracowników przedsiębiorcy i wskaże te, które w obecnej sytuacji są 

najważniejsze do zniwelowania, aby osiągnąć cele przedsiębiorstwa. 

2.3.2 Zasoby finansowe  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca scharakteryzuje aktualny stan aktywów finansowych Przedsiębiorcy oraz źródeł finansowania (w tym np. leasingu 

oraz dostępnych linii kredytowych). W razie potrzeby Doradca przeprowadzi pogłębioną analizę „problemowych” aktywów 

i/lub źródeł finansowania. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca sformułuje kluczowe wnioski z analizy zasobów finansowych, w tym w szczególności oceni zdolność Przedsiębiorcy 

do finansowania (1) bieżącej działalności, oraz (2) inwestycji rozwojowych (z uwzględnieniem możliwości pozyskania 

finansowania zewnętrznego przez Przedsiębiorcę). Doradca zidentyfikuje także ryzyka i możliwości usprawnień związanych z 

zasobami finansowymi Przedsiębiorcy. 

2.3.3 Zasoby rzeczowe <sekcja opcjonalna > 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Analiza zasobów rzeczowych dotyczy przedsiębiorstw, w których odgrywają one istotną rolę w działalności operacyjnej lub w 

osiąganiu przewagi konkurencyjnej(np. przedsiębiorstwa produkcyjne). Dlatego Doradca ustali z Przedsiębiorcą, czy należy ją 

przeprowadzić w jego przypadku. 

http://nkl.parp.gov.pl/


 

 

W razie potrzeby przeanalizowania zasobów rzeczowych, Doradca scharakteryzuje aktualny stan rzeczowych środków 

trwałych Przedsiębiorcy, z uwzględnieniem środków dzierżawionych / w leasingu, oraz inwestycji w toku. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca sformułuje kluczowe wnioski z analizy zasobów rzeczowych, w szczególności – czy są one adekwatne do potrzeb 

Przedsiębiorcy, i jakie problemy ich dotyczą. Doradca wskaże także możliwości wprowadzenia usprawnień w tym obszarze. 

2.3.4 Zasoby informatyczne <sekcja opcjonalna> 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Analiza zasobów istotnych zasobów informatycznych – np. posiadanego przez Przedsiębiorcę specjalistycznego 

oprogramowania i/lub baz danych – dotyczy przedsiębiorstw, w których odgrywają one istotną rolę  

w działalności operacyjnej lub w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Dlatego Doradca ustali z Przedsiębiorcą, czy należy ją 

przeprowadzić w jego przypadku. 

W razie potrzeby przeanalizowania zasobów informatycznych, Doradca zdiagnozuje zasoby informatyczne Przedsiębiorcy za 

pomocą macierzy portfela aplikacji (Ward i Peppard). 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wraz z przedsiębiorcą sformułuje kluczowe wnioski z analizy zasobów informatycznych, w szczególności – czy są one 

adekwatne do potrzeb Przedsiębiorcy, i jakie problemy ich dotyczą. Doradca wskaże także możliwości wprowadzenia 

usprawnień w tym obszarze. 

2.4 Perspektywa procesów wewnętrznych i schemat organizacji  
Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: analiza dokumentacji przedsiębiorcy, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem 

przedsiębiorstwa 

Ze względu na wielkość Przedsiębiorcy opis firmy w tej perspektywie powinien być dostosowany do jej specyfiki. W 

mikroprzedsiębiorstwach nie występują działy lub komórki organizacyjne, dlatego też opis powinien dotyczyć przede 

wszystkim głównych procesów, jakie zachodzą w organizacji z uwzględnieniem odpowiedzialności poszczególnych osób, 

uprawnień decyzyjnych. W tym kontekście powinny być opisywane poszczególne funkcje, ewentualnie stanowiska zajmowane 

przez zatrudnione osoby. Ważnym opisem perspektywy wewnętrznej będzie opis działań biznesowych prowadzący do 

uzyskiwania przez firmę przychodów.  

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca sformułuje kluczowe wnioski i obserwacje dotyczące głównych procesów, jakie zachodzą w organizacji z 

uwzględnieniem odpowiedzialności poszczególnych osób, uprawnień decyzyjnych, mocnych i słabych stron, możliwości 

wprowadzenia usprawnień (np. na podstawie porównania z innymi przedsiębiorstwami w danej branży).  



 

 

3 Audyt strategiczny (analiza strategiczna) pod kątem zdiagnozowania potrzeb 

rozwojowych 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Efektem przeprowadzonej analizy ma być określenie i spisanie wizji i celów strategicznych przedsiębiorcy. Na podstawie wiedzy 

pozyskanej w trakcie wcześniejszych etapów analizy, doradca wspólnie z Przedsiębiorcą będzie mógł sformułować wizję samej 

organizacji oraz określić cele strategiczne firmy i ich mierniki  w kilku perspektywach. Cele lub mierniki mogą jednak nie być 

realne do osiągnięcia w dającej się przewidzieć przyszłości, dlatego też kolejnym krokiem jest analiza SWOT w kontekście 

możliwości realizacji przed chwilą ustalonych celów i mierników. W wyniku tej analizy cele lub mierniki mogą ulec 

przedefiniowaniu lub jeśli z początku zostały określone realnie, mogą pozostać bez zmian. Kolejne kroki to określenie 

warunków, przy jakich cele z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać osiągnięte (krytyczne czynniki sukcesu) i określenie 

sposobów pomiaru ich osiągnięcia. Analiza SWOT będzie stanowiła także bazę do zaplanowania działań służących osiągnięciu 

celów. 

 Przygotowany materiał powinien się opierać o poniższy schemat. 

 



 

 

3.1 Strategia działania Przedsiębiorcy, w tym misja i wizja  

3.1.1 Misja i wizja Przedsiębiorcy 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie dokumentów i wywiadów Doradca wspólnie z Przedsiębiorcą opisze misję i wizję Przedsiębiorcy.  

3.1.2 Strategia 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie dokumentów i wywiadów Doradca opisze aktualną strategię Przedsiębiorcy i określi jego strategiczną pozycję 

wyjściową. W ramach opisu strategii znajdą się w szczególności informacje: na jakich rynkach / segmentach klientów 

koncentruje się Przedsiębiorca, i na czym opiera swoją przewagę konkurencyjną lub czym wyróżnia się na rynku. Opis strategii 

powinien uwzględniać minimum 2 z 4 perspektyw.  

3.1.3 Cele i mierniki 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wraz Przedsiębiorcą określi cele strategiczne oraz ich mierniki. Cele będą dotyczyć wcześniej analizowanych 

perspektyw.  

Zgodnie z najlepszymi praktykami, cele zostaną przedstawione w formule SMART, tj. jako cele szczegółowe, mierzalne, 

osiągalne, istotne i określone w czasie.  

3.2 Analiza SWOT i krytyczne czynniki sukcesu 

3.2.1 Analiza SWOT  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Biorąc pod uwagę wcześniej ustalone cele strategicznie i mierniki, Doradca wraz z Przedsiębiorcą oraz kluczowym personelem 

przeprowadzi analizę SWOT, tj. zostaną zidentyfikowane i przeanalizowane mocne i słabe strony w poszczególnych kluczowych 

aspektach działalności Przedsiębiorcy, oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu Przedsiębiorcy. Następnie Doradca sformułuje 

kluczowe wnioski z analizy SWOT, w kontekście celów Przedsiębiorcy, co pozwali wskazać i omówić główne bariery rozwojowe 

oraz dźwignie wzrostu dla tychże celów. Analiza posłuży weryfikacji realności osiągnięcia celów strategicznych. W wyniku 

analizy SWOT może się okazać, że cele lub mierniki zostały ustalone na nierealnym poziomie i konieczna jest ich zmiana.  

W odniesieniu do poszczególnych mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń, Doradca sformułuje kierunkowe 

rekomendacje działań dla Przedsiębiorcy, oraz zweryfikuje je z Przedsiębiorcą.  

3.2.2 Krytyczne czynniki sukcesu  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

W tej części Doradca wraz z Przedsiębiorcą określi kluczowe problemy Przedsiębiorcy wymagające interwencji i ich przyczyny. 

Na tej bazie zostaną określone krytyczne czynniki sukcesu. W tej sekcji zostaną wskazane obszary wymagające wsparcia 

o kluczowym znaczeniu strategicznym. Analiza ta zostanie dokonana w oparciu o dotychczas poczynione ustalenia oraz w 

oparciu o analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz sytuacji pożądanej. 

Wybór tematów/obszarów interwencji powinien zostać uzasadniony (np. poprzez powiązanie z wynikami finansowymi). 

Zaproponowane działania oraz źródła ich finansowania powinny zostać dopasowane do oczekiwanych potrzeb – rozwoju albo 

działań naprawczych i przyporządkowane do wybranych obszarów/tematów. W tej części mogą zostać opisane wszystkie 

obszary wymagające interwencji, nie muszą to być tylko obszary związane z kompetencjami pracowników. W tym samym 

kroku należy zidentyfikować przyczyny opisanych problemów.  



 

 

3.3 Podsumowanie analizy strategicznej przedsiębiorstwa 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

W tej części zostają opisane obszary wymagające interwencji m.in. w postaci usług rozwojowych (np. szkoleniowego lub 

doradczego). Proponowane działania powinny wpisywać się w strategię przedsiębiorcy i nawiązywać do możliwości ich 

sfinansowania w ramach PSF oraz poza PSF.  
Plan realizacji potrzeb rozwojowych 

 
4 Plan Rozwojowy 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie rekomendacji wypracowanych w toku prac nad rozdziałem 3, zostanie opracowany rozdział 4, tj. zostanie 

doprecyzowany zakres rekomendowanego wsparcia dla Przedsiębiorcy. Rekomendacje będą dotyczyć w szczególności obszaru 

rozwoju zasobów ludzkich (perspektywa infrastruktury-nauki i rozwoju), który w ramach udzielonego wsparcia jest 

obowiązkowy. Oprócz tego rekomendacje mogą też dotyczyć innych perspektyw funkcjonowania przedsiębiorcy, które 

podlegały diagnozie.  

4.1 Cele Planu Rozwojowego w kontekście przeprowadzonej analizy strategicznej 

Przedsiębiorcy 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wraz z Przedsiębiorcą określą cele Planu Rozwojowego (PR) dla Przedsiębiorcy. Cele PR powinny być opisywane 

zgodnie z regułą SMART. Cele PR powinny korespondować z celami i ich miernikami. 

4.2 Działania proponowane w ramach Planu Rozwojowego 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wymieni działania do realizacji w ramach wsparcia dla Przedsiębiorcy, i wskaże na jakie potrzeby Przedsiębiorcy one 

odpowiadają. W PR powinny zostać zawarte wskazówki dla przedsiębiorcy, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć 

wyznaczone cele. Opis zalecanych działań powinien zawierać informacje o potrzebnych zasobach do ich wdrożenia: 

finansowych, ludzkich i rzeczowych. Konieczne jest również zawarcie harmonogramu podejmowania działań, bez określania 

kolejnych dat, ale z określeniem czasu koniecznego na przeprowadzenie działań i ich sekwencji.  

W przypadku działań rozwojowych, należy podać konkretne dane o usługach, które powinny zostać zakontraktowane. 

Informacje te powinny zawierać minimalne parametry tych usług (w tym identyfikacja celów, zakresu tematycznego, 

optymalnych form realizacji usług, czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych celów) oraz informacje o ich potencjalnych 

dostawcach – na podstawie analizy dostępności usług rozwojowych z perspektywy przygotowanego PR dla przedsiębiorcy. 

Analiza powinna zostać dokonana w oparciu o dane dostępne zarówno w rejestrze usług rozwojowych Inwestycjawkadry.pl, 

jak i poza nim.  

Proponowane działania powinny wpisywać się we wcześniej prezentowany schemat, tj. przyczyniać się do osiągnięcia wizji 

przedsiębiorstwa i wyznaczonych celów. 

Sugerujemy, aby ta część PR została przygotowana w formie tabelarycznej, uwzględniającej minimum następujące informacje: 

  



 

 

 

Proponowany zakres wdrożenia Planu Rozwojowego 

Cele Planu 

Rozwojowego/Mierniki 

Potrzeby Działania wdrożeniowe Proponowani dostawcy 

usług/osoby proponowane 

do edukacji 

    

4.3 Charakterystyka rezultatów realizacji Planu Rozwojowego, powstałych 

w wyniku dostarczonych usług (np. szkoleniowych, doradczych)  
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wraz Przedsiębiorcą scharakteryzuje oczekiwane rezultaty, które Przedsiębiorca powinien osiągnąć dzięki realizacji 
9wiedzy w praktyce, oraz wyniki biznesowe uzyskane dzięki wsparciu. Wyniki biznesowe badane zgodnie z metodologią 

Kirckpatricka powinny być zbieżne z celami zidentyfikowanymi w rozdziale 3.1.3. 

Sugerujemy, aby ta część PR została przygotowana w formie tabelarycznej, uwzględniającej następujące informacje: 

Oczekiwane rezultaty realizacji Planu Rozwojowego w oparciu o model Kirkpatricka  

Wskaźnik 
Poziom w modelu Kirkpatricka 

Satysfakcji Uczenia się Zastosowania Wyników 

Zakładana 

wartość 

wskaźnika 

    

Termin 

pomiaru 

    

Metoda 

pomiaru 

    

4.4 Charakterystyka działań służących osiągnięciu celów Planu Rozwojowego 

(produkty projektu) 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca szczegółowo scharakteryzuje poszczególne działania do realizacji w ramach wsparcia dla Przedsiębiorcy. 

Sugerujemy, aby ta część PR została przygotowana w formie tabelarycznej, uwzględniającej następujące informacje: 

Szkolenia dla pracowników 

Nazwa 

szkolenia 
Liczba uczestników 

Liczba godzin 

szkoleniowych 

Liczba 

uczestniko-

godzin 

szkoleniowych 

Wartość 

uczestniko-

godziny 

szkoleniowej 

Wartość usług 

szkoleniowych 

Wymagania 

dla trenera 

       

    

Razem liczba 

uczestniko-

godzin 

szkoleniowych 

0 

Razem 

wartość usług 

szkoleniowych 

0  



 

 

Usługa/i zostaną/ie zrealizowane w oparciu o plany przedstawione / plan przedstawiony poniżej. 

Tytuł szkolenia  

Cel szkolenia  

Cele PR wspierane przez szkolenie  

Rezultaty realizacji PR wspierane 

przez szkolenie 

 

Forma zajęć  

Grupa docelowa  

Zakres szkolenia  

Doradztwo dla pracowników 

Nazwa usługi 

doradczej 

Liczba 

uczestników 

Liczba godzin 

doradztwa 

Wartość godziny 

doradztwa 

Wartość usług 

doradczych 

Wymagania dla 

doradcy 

      

  
Razem liczba 

godzin doradztwa 
0 

Razem wartość 

usług doradczych 
0  

Doradztwo dla pracowników zostanie przeprowadzone zgodnie z planami przedstawionymi / planem przedstawionym 

poniżej: 

Cel doradztwa  

Cele PR wspierane przez doradztwo  

Rezultaty realizacji PR wspierane przez 

doradztwo 

 

Forma doradztwa  

Grupa docelowa  

Zakres doradztwa  

Doradztwo dla Przedsiębiorcy 

Nazwa usługi doradczej 
Liczba godzin 

doradztwa 

Wartość godziny 

doradztwa 

Wartość usług 

doradczych 

Wymagania 

dla doradcy 

     

Razem liczba godzin doradztwa 0 
Razem wartość usług 

doradczych 
0  

Doradztwo dla Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone zgodnie z planem przedstawionym / planami przedstawionymi 

poniżej.  

Cel doradztwa  

Cele PR wspierane przez doradztwo  

Rezultaty realizacji PR wspierane przez 

doradztwo 

 



 

 

Forma doradztwa  

Zakres doradztwa  

4.5 Sposób realizacji działań na rzecz Przedsiębiorcy  
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca przedstawi informacje o potrzebnych zasobach do wdrożenia proponowanych działań: finansowych, ludzkich i 

rzeczowych. Przedstawi również harmonogram podejmowania działań, bez określania kolejnych dat, ale z określeniem czasu 

koniecznego na przeprowadzenie poszczególnych działań i ich sekwencji. W syntetyczny sposób opisze logikę przeprowadzenia 

działań u Przedsiębiorcy. 

5 Plan Działań – synteza 
Sugerujemy, aby ta część PR została przygotowana w formie tabelarycznej, uwzględniającej następujące informacje: 

Nazwa działania Jednostka Liczba godzin usług  Wartość usług 

Szkolenia dla pracowników 

Razem liczba uczestnikogodzin 

szkoleniowych 
  

Razem wartość usług szkoleniowych   

Doradztwo dla pracowników 
Razem liczba godzin doradztwa   

Razem wartość usług doradczych   

Doradztwo dla 

Przedsiębiorcy  

Razem liczba godzin doradztwa   

Razem wartość usług doradczych   

Inne działania    

Razem liczba godzin usług    

Razem wartość usług    

Razem liczba osób objętych 

działaniami u 

Przedsiębiorcy 

   

6 Lista źródeł  
Należy wymienić wszystkie źródła, z których korzystano opracowując Plan Rozwojowy 

  



 

 

 

7 Harmonogram realizacji Planu Rozwojowego 

Nazwa usługi Data rozpoczęcia Data zakończenia 
Miejsce świadczenia 

usługi 
Uwagi 

Szkolenia dla pracowników 

     - 

     - 

Doradztwo dla pracowników 

     - 

     - 

Doradztwo dla Przedsiębiorcy 

    -  

8 Akceptacja Planu Rozwojowego 

Akceptuję Opracował 

Imię i nazwisko przedsiębiorcy, podpis, data 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do występowania w 

imieniu Wykonawcy usługi, podpis, data 



 

 

Załącznik nr 3 - Minimalny wzór Planu Rozwojowego dla małych 

i średnich Przedsiębiorców zatrudniających powyżej 25 pracowników 
 

 

 

 

 

 

 

Plan Rozwojowy 

<nazwa Przedsiębiorcy> 

 

 

dotyczy Przedsiębiorców zatrudniających  

OD 26 PRACOWNIKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

<Miejscowość>,  <Data>
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1 Dane podstawowe 

1.1 Dane podstawowe Przedsiębiorcy 

Nazwa Przedsiębiorcy: <nazwa Przedsiębiorcy> 

Okres realizacji: od <MM>.20XX do <MM>.20XX 

1.2 Dane podstawowe Wykonawcy Planu Rozwojowego 

Nazwa Wykonawcy PR: <nazwa Wykonawcy> 

Osoba odpowiedzialna za końcowy kształt PR po stronie 

Przedsiębiorcy  

<imię i nazwisko> 

Telefon: <nr tel.> E-mail: <adres> 

Osoba odpowiedzialna za końcowy kształt PR po stronie 

Wykonawcy 

<imię i nazwisko głównego Doradcy> 

Telefon: <nr tel.> E-mail: <adres> 

1.3 Kalendarz wsparcia Przedsiębiorcy 

Data: Ogólny opis udzielonego wsparcia Czas poświęcony 

na wsparcie w godzinach 

   

   

 

Analiza przedsiębiorstwa w czterech perspektywach pod kątem 

zdiagnozowania potrzeb rozwojowych 

 

2 Ogólny opis Przedsiębiorcy 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

 W trakcie opracowywania Planu Rozwojowego doradca będzie wykorzystywał dane i dokumenty udostępniane przez 

Przedsiębiorcę, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem przedsiębiorstwa,  informacje pochodzące 

z publicznie dostępnych źródeł, np. internet, prasa, rejestry publiczne 

Charakterystyka przedsiębiorcy będzie dotyczyć 4 obszarów: 

 finansowego (na podstawie dokumentów finansowych zostanie wyliczonych kilka podstawowych wskaźników, które w 

sposób ogólny przedstawią sytuację finansową firmy),  



 

 

 rynku (np. co firma sprzedaje, kto kupuje jej produkty/usługi, jaka jest wartość rynku, oczekiwania klientów, jakich firma 

ma dostawców, kto jest jej konkurentem, jaką ma pozycję na rynku, czym wygrywa, a w czym przegrywa),  

 procesów wewnętrznych (np. jaki jest czas wysłania towaru od przyjęcia zamówienia, jak długo realizuje usługę, ile ma 

nowości w swojej ofercie, ile czasu zajmuje wprowadzenie nowości, ile trwa obsługa jednego klienta, ile trwa załatwianie 

reklamacji, czy coś może być objęte systemem IT),  

 infrastruktury (nauki i rozwoju) (np. jakie firma posiada zasoby fizyczne, a jakie kadrowe, jaki jest zysk na 1 zatrudnionego, 

czy pracownicy są usatysfakcjonowani z wykonywanej pracy, czy posiadają wymagane kwalifikacje/kompetencje, jaka jest 

fluktuacja, ile firma wydaje na rozwój pracowników, jakie są koszty absencji, jakie jest otoczenie prawne wpływające na 

prowadzoną działalność i czy procesy wewnętrzne są z nim zgodne). 

2.1 Perspektywa finansowa 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: dokumenty finansowo-księgowe, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem 

przedsiębiorstwa 

W niniejszym podrozdziale Doradca przedstawi analizę finansową działalności Przedsiębiorcy. Celem analizy jest określenie rozmiaru 

prowadzonej działalności oraz wskazania skutków finansowych głównych działań podjętych przez Przedsiębiorcę. W celu optymalizacji 

czasu, który jest niezbędny do przygotowania analizy finansowej, Doradca powinien posługiwać się narzędziami informatycznymi, 

które w sposób automatyczny z danych finansowych Przedsiębiorcy wyliczą kluczowe wskaźniki oraz w miarę dostępnych możliwości 

porówna je ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw z branży Przedsiębiorcy. Wnioski z analizy finansowej zostaną wykorzystane do 

rekomendowania działań naprawczych/rozwojowych w przedsiębiorstwie.  

Podchodząc do analizy finansowej doradca weźmie pod uwagę sytuację przedsiębiorstwa i sposób prowadzenia przez firmę 

księgowości. W niektórych przypadkach (jak np. prowadzenie jedynie ewidencji przychodów) nie będzie możliwości przeprowadzenia 

pełnej analizy finansowej. W takiej sytuacji Doradca może odstąpić od badania Perspektywy finansowej, co zostanie zaznaczone w 

Planie Rozwojowym.  

 

Doradca przeanalizuje wielkości finansowe pozwalające określić rozmiar działalności oraz jej ogólną rentowność. W niniejszej sekcji 

analiza obejmie w szczególności: 

 Przychody ze sprzedaży – Określenie tempa rozwoju przedsiębiorstwa. Zmiany wartości przychodów ze sprzedaży należy 

porównać z inflacją w analizowanym okresie w celu identyfikacji, czy popyt na produkty przedsiębiorcy rośnie, czy maleje. 

 Rentowność – określenie czy firma jest zyskowna (rentowność sprzedaży netto = (zysk netto / sprzedaż netto) * 100%). Każda 

wartość tego wskaźnika powyżej zera jest dopuszczalna, gdyż wskazuje, że przedsiębiorstwo przynosi zysk. 

 Płynność finansowa - wskaźnik bieżącej płynności = aktywa bieżące / bieżące zobowiązania. Spadek wskaźnika poniżej 1.5 

powinno być traktowane jako sygnał alarmowy. 

 Suma bilansowa – określenie wielkości prowadzonej działalności 

 Kapitał własny – określenie wielkości kapitału zaangażowanego w działalność firmy 

 Udział kapitału obcego w aktywach firmy (wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / suma aktywów). Jeżeli 

wskaźnik jest mniejszy niż 0,5 większość majątku spółki jest finansowane z kapitałów własnych. Jeżeli stosunek jest większy 

niż 0,5 większość majątku spółki jest finansowane długiem. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko utraty przez 

przedsiębiorstwo zdolności do spłaty długów (płynności). 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie powyższego zestawu danych, Doradca w niniejszej sekcji określi podstawowe trendy rozwojowe firmy oraz wskaże ich 

przyczyny i źródła. Analiza Doradcy uwzględni ewentualne punkty zwrotne w działalności Przedsiębiorcy, jeśli miały one miejsce w 

badanym okresie, oraz ich przyczyny i skutki. 



 

 

2.2 Perspektywa rynku 

2.2.1 Asortyment wyrobów i usług  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: analiza dokumentacji przedsiębiorcy, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem 

przedsiębiorstwa,, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. internet, prasa, rejestry publiczne 

Doradca zinwentaryzuje i scharakteryzuje aktualną ofertę rynkową Przedsiębiorcy oraz przedstawi strukturę przychodów lub marż 

generowanych przez poszczególne grupy asortymentowe lub obszary działalności Przedsiębiorcy.  

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie wywiadów i analizy danych sprzedażowych Przedsiębiorcy, Doradca opracuje kluczowe wnioski nt. asortymentu 

Przedsiębiorcy, w tym oceni zbilansowanie i potencjał rozwojowy jego portfela produktów/usług. Wnioski mogą dotyczyć np. 

dominującego udziału pojedynczej grupy asortymentowej w łącznej marży operacyjnej Przedsiębiorcy, lub niskiej albo ujemnej 

rentowności niektórych obszarów działalności, i związanego z tym ryzyka dla Przedsiębiorcy. 

2.2.2 Rynki zbytu wyrobów i usług, klienci, dostawcy, konkurencja  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: analiza dokumentacji przedsiębiorcy, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem 

przedsiębiorstwa,, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. internet, prasa, rejestry publiczne 

Doradca scharakteryzuje główne rynki zbytu firmy (rynki geograficzne lub rynki rozumiane jako segmenty klientów) oraz kanały 

dystrybucji Przedsiębiorcy, w tym przedstawi strukturę przychodów / marż ze sprzedaży firmy w podziale na rynki / kanały dystrybucji. 

Doradca przedstawi także syntetyczne informacje o branży, w której działa Przedsiębiorca, ze szczególnym uwzględnieniem 

kluczowych trendów istotnych dla tej branży (stanowiących szansę lub zagrożenie dla przedsiębiorstw działających w branży). 

W razie potrzeby Doradca podzieli ten podrozdział na sekcje dotyczące poszczególnych grup asortymentowych / obszarów działalności 

Przedsiębiorcy. W takim przypadku grupy / obszary o marginalnym znaczeniu zostaną przedstawione na końcu, we wspólnej jedno-

akapitowej sekcji. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca opracuje kluczowe wnioski nt. rynków zbytu, kanałów dystrybucji Przedsiębiorcy oraz konkurencji, w tym oceni efektywność 

i zasadność wykorzystywania poszczególnych z nich. Wnioski mogą dotyczyć np. zmian ważności poszczególnych segmentów klientów, 

uzależnienia od pojedynczego rynku, nieproduktywnej konkurencji między kanałami dystrybucji, lub niskich marż uzyskiwanych w 

niektórych kanałach dystrybucji, i związanego z tymi czynnikami ryzyka dla Przedsiębiorcy.  

2.2.3 Aktualna pozycja na rynku  

Pozycja rynkowa 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie wywiadów i danych od Przedsiębiorcy, oraz własnych analiz, Doradca wykona analizę pozycji rynkowej Przedsiębiorcy, 

w ramach jego głównych grup asortymentowych / obszarów działalności. W razie potrzeby niniejszy podrozdział zostanie podzielony 

na sekcje poświęcone poszczególnym głównym grupom asortymentowym / obszarom działalności Przedsiębiorcy. W przypadku każdej 

grupy / obszaru Doradca scharakteryzuje aktualną sytuację Przedsiębiorcy w dwóch wymiarach: pozycji rynkowej oraz pozycji 

konkurencyjnej, i sformułuje wnioski. 

W ramach analizy pozycji rynkowej Doradca przedstawi w miarę możliwości dane o wielkości i dynamice danego rynku oraz wielkości 

i dynamice sprzedaży Przedsiębiorcy (w ujęciu ilościowym i wartościowym), udziale Przedsiębiorcy w rynku, a także szanse i zagrożenia 

związane z trendami rynkowymi. W miarę dostępności danych, Doradca przedstawi udział rynkowy Przedsiębiorcy w ujęciu 

bezwzględnym (tj. jako odsetek rynku) lub w porównaniu z największym bezpośrednim konkurentem Przedsiębiorcy na danym rynku. 



 

 

Jako rynek Przedsiębiorcy Doradca potraktuje obszary geograficzne i/lub segmenty klientów, do których faktycznie dystrybuowane są 

produkty / usługi Przedsiębiorcy. W szczególności, w przypadku przedsiębiorstw działających lokalnie, Doradca podda analizie rynek 

ograniczony do miejscowości / regionu, w którym Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż. 

Celem analizy pozycji rynkowej jest określenie czy dany rynek jest atrakcyjny (przynajmniej: czy jest to rynek rosnący), na ile istotnym 

jego uczestnikiem jest Przedsiębiorca, i jaki trend charakteryzuje udział Przedsiębiorcy w rynku. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca sformułuje kluczowe wnioski nt. pozycji Przedsiębiorcy w ramach danej grupy asortymentowej / obszaru działalności. Będą 

one w szczególności dotyczyć obecnych i potencjalnych mocnych i słabych stron oferty Przedsiębiorcy oraz szans i zagrożeń na rynku. 

2.3 Perspektywa infrastruktury – nauki i rozwoju 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: kwestionariusze ankietowe, wywiady, warsztaty, grupy focusowe, analiza dokumentacji przedsiębiorcy np. 

wyników oceny okresowej, planów szkoleniowych itp. 

Doradca opracuje rozdziały poświęcone analizie organizacji i zasobów Przedsiębiorcy. Doradca może przeprowadzić badania 

ankietowe wśród ogółu pracowników Przedsiębiorcy z wykorzystaniem niektórych Narzędzi pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego 

(NKL) - http://nkl.parp.gov.pl/.  

2.3.1 Zasoby ludzkie <sekcja obowiązkowa> 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca przeprowadzi analizę zasobów ludzkich Przedsiębiorcy, z uwzględnieniem pracowników sezonowych, osób wynajmowanych 

od innych podmiotów (leasing pracowniczy) oraz pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. Doradca omówi wielkość i 

dynamikę zasobów ludzkich (w ujęciu stanowisk i ekwiwalentów pełnego czasu pracy), i scharakteryzuje zasoby pod względem 

struktury typów stanowisk, wykształcenia, wieku i stażu. Doradca przeanalizuje także: 

 Rotację 

 Dynamikę kosztów zatrudnienia 

 Mocne i słabe strony zarządzania zasobami ludzkimi, sposoby motywowania i przeprowadzania ocen pracowniczych, 

podnoszenia kompetencji pracowników, komunikacji wewnętrznej, itp. Opis powinien być dostosowany do wielkości firmy. 

Doradca opisze wymagane na stanowiskach kompetencje pracownicze. W wyniku powstanie mapa kompetencji na stanowiskach. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca przedstawi główne wnioski z analizy zasobów ludzkich – np. w zakresie systemów motywacyjnych, ocen pracowniczych, 

szkoleń, i komunikacji wewnętrznej. Na podstawie map kompetencji Doradca określi luki kompetencyjne pracowników przedsiębiorcy 

i wskaże te, które w obecnej sytuacji są najważniejsze do zniwelowania, aby osiągnąć cele przedsiębiorstwa. 

2.3.2 Zasoby finansowe  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca scharakteryzuje aktualny stan aktywów finansowych Przedsiębiorcy oraz źródeł finansowania (w tym np. leasingu oraz 

dostępnych linii kredytowych). W razie potrzeby Doradca przeprowadzi pogłębioną analizę „problemowych” aktywów i/lub źródeł 

finansowania. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca sformułuje kluczowe wnioski z analizy zasobów finansowych, w tym w szczególności oceni zdolność Przedsiębiorcy do 

finansowania (1) bieżącej działalności, oraz (2) inwestycji rozwojowych (z uwzględnieniem możliwości pozyskania finansowania 

http://nkl.parp.gov.pl/


 

 

zewnętrznego przez Przedsiębiorcę). Doradca zidentyfikuje także ryzyka i możliwości usprawnień związanych z zasobami finansowymi 

Przedsiębiorcy. 

2.3.3 Zasoby rzeczowe <sekcja opcjonalna > 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Analiza zasobów rzeczowych dotyczy przedsiębiorstw, w których odgrywają one istotną rolę w działalności operacyjnej lub w osiąganiu 

przewagi konkurencyjnej(np. przedsiębiorstwa produkcyjne). Dlatego Doradca ustali z Przedsiębiorcą, czy należy ją przeprowadzić w 

jego przypadku. 

W razie potrzeby przeanalizowania zasobów rzeczowych, Doradca scharakteryzuje aktualny stan rzeczowych środków trwałych 

Przedsiębiorcy, z uwzględnieniem środków dzierżawionych / w leasingu, oraz inwestycji w toku. 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca sformułuje kluczowe wnioski z analizy zasobów rzeczowych, w szczególności – czy są one adekwatne do potrzeb 

Przedsiębiorcy, i jakie problemy ich dotyczą. Doradca wskaże także możliwości wprowadzenia usprawnień w tym obszarze. 

2.3.4 Zasoby informatyczne <sekcja opcjonalna> 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Analiza zasobów istotnych zasobów informatycznych – np. posiadanego przez Przedsiębiorcę specjalistycznego oprogramowania i/lub 

baz danych – dotyczy przedsiębiorstw, w których odgrywają one istotną rolę w działalności operacyjnej lub w osiąganiu przewagi 

konkurencyjnej. Dlatego Doradca ustali z Przedsiębiorcą, czy należy ją przeprowadzić w jego przypadku. 

W razie potrzeby przeanalizowania zasobów informatycznych, Doradca zdiagnozuje zasoby informatyczne Przedsiębiorcy za pomocą 

macierzy portfela aplikacji (Ward i Peppard). 

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wraz z przedsiębiorcą sformułuje kluczowe wnioski z analizy zasobów informatycznych, w szczególności – czy są one 

adekwatne do potrzeb Przedsiębiorcy, i jakie problemy ich dotyczą. Doradca wskaże także możliwości wprowadzenia usprawnień w 

tym obszarze. 

2.4 Perspektywa procesów wewnętrznych i schemat organizacji  
Czego oczekiwać od Doradcy: 

 Narzędzia: analiza dokumentacji przedsiębiorcy, wywiady/warsztaty z kadrą zarządzającą/kluczowym personelem 

przedsiębiorstwa  

Opis perspektywy wewnętrznej przedsiębiorstwa powinien m. in. uwzględniać schemat i opis struktury organizacyjnej, określający jej 

rodzaj, np.: liniowy, funkcjonalny, liniowo-funkcjonalny, liniowo-sztabowy, dywizjonalny, zespołowy (zadaniowy), macierzowy. Na tej 

bazie powinien zostać opisany sposób zarządzania, zakresy odpowiedzialności poszczególnych komórek i uprawnienia decyzyjne.  

W przypadku mniejszych firm opis będzie się w większym stopniu skupiał na opisie stanowisk i zakresach odpowiedzialności i 

uprawnień poszczególnych pracowników, w mniejszym na opisie komórek organizacyjnych, których siłą rzeczy w mniejszych 

organizacjach może po prostu nie być.  

Opisie będą podlegać także zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, a w mniejszych przedsiębiorstwach odpowiedzialności 

poszczególnych pracowników. Ważnym opisem perspektywy wewnętrznej będzie opis działań biznesowych prowadzący do 

uzyskiwania przez firmę przychodów.  

Wnioski 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca sformułuje kluczowe wnioski i obserwacje dotyczące struktury organizacyjnej Przedsiębiorcy, jej mocnych i słabych stron, 

możliwości wprowadzenia usprawnień (np. na podstawie porównania z innymi przedsiębiorstwami w danej branży).  



 

 

3 Audyt strategiczny (analiza strategiczna) pod kątem zdiagnozowania potrzeb 

rozwojowych 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Efektem przeprowadzonej analizy ma być określenie i spisanie wizji i celów strategicznych przedsiębiorcy. Na podstawie wiedzy 

pozyskanej w trakcie wcześniejszych etapów analizy, doradca wspólnie z Przedsiębiorcą będzie mógł sformułować wizję samej 

organizacji oraz określić cele strategiczne firmy i ich mierniki  w kilku perspektywach. Cele lub mierniki mogą jednak nie być realne do 

osiągnięcia w dającej się przewidzieć przyszłości, dlatego też kolejnym krokiem jest analiza SWOT w kontekście możliwości realizacji 

przed chwilą ustalonych celów i mierników. W wyniku tej analizy cele lub mierniki mogą ulec przedefiniowaniu lub jeśli z początku 

zostały określone realnie, mogą pozostać bez zmian. Kolejne kroki to określenie warunków, przy jakich cele z dużym 

prawdopodobieństwem mogą zostać osiągnięte (krytyczne czynniki sukcesu) i określenie sposobów pomiaru ich osiągnięcia. Analiza 

SWOT będzie stanowiła także bazę do zaplanowania działań służących osiągnięciu celów. 

  

Przygotowany materiał powinien się opierać o poniższy schemat. 

 

 

W wyniku prac powinna powstać także mapa celów przedsiębiorstwa, której przykład pokazujemy na kolejnej stronie



 

 

Usprawnienie 
komunikacji 
wewnętrznej 

Rosnące zadowolenie 
klientów 

Optymalizacja 
zapasów 

Wzrost  
rentowności 

Optymalizacja  procesu 
planowania 

Wzrost efektywności 
procesów produkcyjnych 

Podniesienie 
 satysfakcji 

 pracowników 

Podniesienie kwalifikacji 
pracowników 

Skuteczność systemów 
motywacyjnych 

Obniżanie poziomu kosztów Zwiększanie  
przychodów ze sprzedaży 

Podniesienie jakości 
wyrobów 

Zapewnienie standardu 
usług 

Zwiększanie liczby 
klientów 

Perspektywa 
finansowa 

Perspektywa 
rynkowa 

Perspektywa 
procesów wewnętrznych 

Perspektywa 
Infrastruktury – nauki i 

rozwoju 

Prezentacja Magdy Kalińskiej, 2004 r., slideplayer.pl/slide/831804, data dostępu: 2015-05-06 



 

 

3.1 Strategia działania Przedsiębiorcy, w tym misja i wizja  

3.1.1 Misja i wizja Przedsiębiorcy 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie dokumentów i wywiadów Doradca wspólnie z Przedsiębiorcą opisze misję i wizję Przedsiębiorcy.  

3.1.2 Strategia 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie dokumentów i wywiadów Doradca opisze aktualną strategię Przedsiębiorcy i określi jego strategiczną pozycję 

wyjściową. W ramach opisu strategii znajdą się w szczególności informacje: na jakich rynkach / segmentach klientów 

koncentruje się Przedsiębiorca, i na czym opiera swoją przewagę konkurencyjną lub czym wyróżnia się na rynku. Opis strategii 

powinien uwzględniać 4 wcześniej wymienione perspektywy.  

3.1.3 Cele i mierniki 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wraz Przedsiębiorcą określi cele strategiczne oraz ich mierniki. Cele będą dotyczyć wcześniej analizowanych 

perspektyw.  

Zgodnie z najlepszymi praktykami, cele zostaną przedstawione w formule SMART, tj. jako cele szczegółowe, mierzalne, 

osiągalne, istotne i określone w czasie.  

3.2 Analiza SWOT i krytyczne czynniki sukcesu 

3.2.1 Analiza SWOT  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Biorąc pod uwagę wcześniej ustalone cele strategicznie i mierniki, Doradca wraz z Przedsiębiorcą oraz kluczowym personelem 

przeprowadzi analizę SWOT, tj. zostaną zidentyfikowane i przeanalizowane mocne i słabe strony w poszczególnych kluczowych 

aspektach działalności Przedsiębiorcy, oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu Przedsiębiorcy. Następnie Doradca sformułuje 

kluczowe wnioski z analizy SWOT, w kontekście celów Przedsiębiorcy, co pozwali wskazać i omówić główne bariery rozwojowe 

oraz dźwignie wzrostu dla tychże celów. Analiza posłuży weryfikacji realności osiągnięcia celów strategicznych. W wyniku 

analizy SWOT może się okazać, że cele lub mierniki zostały ustalone na nierealnym poziomie i konieczna jest ich zmiana.  

W odniesieniu do poszczególnych mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń, Doradca sformułuje kierunkowe 

rekomendacje działań dla Przedsiębiorcy, oraz zweryfikuje je z Przedsiębiorcą.  

3.2.2 Krytyczne czynniki sukcesu  

Czego oczekiwać od Doradcy: 

W tej części Doradca wraz z Przedsiębiorcą określi kluczowe problemy Przedsiębiorcy wymagające interwencji i ich przyczyny. 

Na tej bazie zostaną określone krytyczne czynniki sukcesu. W tej sekcji zostaną wskazane obszary wymagające wsparcia 

o kluczowym znaczeniu strategicznym. Analiza ta zostanie dokonana w oparciu o dotychczas poczynione ustalenia oraz w 

oparciu o analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz sytuacji pożądanej. 

Wybór tematów/obszarów interwencji powinien zostać uzasadniony (np. poprzez powiązanie z wynikami finansowymi). 

Zaproponowane działania oraz źródła ich finansowania powinny zostać dopasowane do oczekiwanych potrzeb – rozwoju albo 

działań naprawczych i przyporządkowane do wybranych obszarów/tematów. W tej części mogą zostać opisane wszystkie 

obszary wymagające interwencji, nie muszą to być tylko obszary związane z kompetencjami pracowników. W tym samym 

kroku należy zidentyfikować przyczyny opisanych problemów.  



 

 

3.3 Podsumowanie analizy strategicznej przedsiębiorstwa 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

W tej części zostają opisane obszary wymagające interwencji m.in. w postaci usług rozwojowych (np. szkoleniowego lub 

doradczego). Proponowane działania powinny wpisywać się w strategię przedsiębiorcy i nawiązywać do możliwości ich 

sfinansowania w ramach PSF oraz poza PSF.  

Plan realizacji potrzeb rozwojowych 
4 Plan Rozwojowy 

Czego oczekiwać od Doradcy: 

Na podstawie rekomendacji wypracowanych w toku prac nad rozdziałem 3, zostanie opracowany rozdział 4, tj. zostanie 

doprecyzowany zakres rekomendowanego wsparcia dla Przedsiębiorcy. Rekomendacje będą dotyczyć w szczególności obszaru 

rozwoju zasobów ludzkich (perspektywa infrastruktury-nauki i rozwoju), który w ramach udzielonego wsparcia jest 

obowiązkowy. Oprócz tego rekomendacje mogą też dotyczyć innych perspektyw funkcjonowania przedsiębiorcy, które 

podlegały diagnozie.  

4.1 Cele Planu Rozwojowego w kontekście przeprowadzonej analizy strategicznej 

Przedsiębiorcy 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wraz z Przedsiębiorcą określą cele Planu Rozwojowego (PR) dla Przedsiębiorcy. Cele Planu Rozwojowego powinny 

być opisywane zgodnie z regułą SMART. Cele Planu Rozwojowego powinny korespondować z celami i ich miernikami. 

4.2 Działania proponowane w ramach Planu Rozwojowego 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wymieni działania do realizacji w ramach wsparcia dla Przedsiębiorcy, i wskaże na jakie potrzeby Przedsiębiorcy one 

odpowiadają. W PR powinny zostać zawarte wskazówki dla przedsiębiorcy, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć 

wyznaczone cele. Opis zalecanych działań powinien zawierać informacje o potrzebnych zasobach do ich wdrożenia: 

finansowych, ludzkich i rzeczowych. Konieczne jest również zawarcie harmonogramu podejmowania działań, bez określania 

kolejnych dat, ale z określeniem czasu koniecznego na przeprowadzenie działań i ich sekwencji.  

W przypadku działań rozwojowych, należy podać konkretne dane o usługach, które powinny zostać zakontraktowane. 

Informacje te powinny zawierać minimalne parametry tych usług (w tym identyfikacja celów, zakresu tematycznego, 

optymalnych form realizacji usług, czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych celów) oraz informacje o ich potencjalnych 

dostawcach – na podstawie analizy dostępności usług rozwojowych z perspektywy przygotowanego PR  dla przedsiębiorcy. 

Analiza powinna zostać dokonana w oparciu o dane dostępne zarówno w rejestrze usług rozwojowych Inwestycjawkadry.pl, 

jak i poza nim.  

Proponowane działania powinny wpisywać się we wcześniej prezentowany schemat, tj. przyczyniać się do osiągnięcia wizji 

przedsiębiorstwa i wyznaczonych celów. 

Sugerujemy, aby ta część PR została przygotowana w formie tabelarycznej, uwzględniającej minimum następujące informacje: 

Proponowany zakres wdrożenia Planu Rozwojowego 

Cele Planu 

Rozwojowego/Mierniki 

Potrzeby Działania wdrożeniowe Proponowani dostawcy 

usług/osoby proponowane 

do edukacji 

    



 

 

4.3 Charakterystyka rezultatów realizacji Planu Rozwojowego, powstałych w 

wyniku dostarczonych usług (np. szkoleniowych, doradczych)  
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca wraz Przedsiębiorcą scharakteryzuje oczekiwane rezultaty, które Przedsiębiorca powinien osiągnąć dzięki realizacji 

działań proponowanych w rozdz. 4.2.  

W przypadku działań szkoleniowych, zgodnie z najlepszymi praktykami, do pomiaru rezultatów powinna służyć metodologia 

Kirkpatricka, która uwzględnia satysfakcję Przedsiębiorcy ze wsparcia, przyrost wiedzy, zastosowanie wiedzy w praktyce, oraz 

wyniki biznesowe uzyskane dzięki wsparciu. Wyniki biznesowe badane zgodnie z metodologią Kirckpatricka powinny być 

zbieżne z celami zidentyfikowanymi w rozdziale3.1.3. 

Sugerujemy, aby ta część PR została przygotowana w formie tabelarycznej, uwzględniającej następujące informacje: 

Oczekiwane rezultaty realizacji Planu Rozwojowego w oparciu o model Kirkpatricka  

Wskaźnik 
Poziom w modelu Kirkpatricka 

Satysfakcji Uczenia się Zastosowania Wyników 

Zakładana 

wartość 

wskaźnika 

    

Termin pomiaru     

Metoda pomiaru     

4.4 Charakterystyka działań służących osiągnięciu celów Planu Rozwojowego 

(produkty projektu) 
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca szczegółowo scharakteryzuje poszczególne działania do realizacji w ramach wsparcia dla Przedsiębiorcy. 

Sugerujemy, aby ta część PR została przygotowana w formie tabelarycznej, uwzględniającej następujące informacje: 

Szkolenia dla pracowników 

 

Usługa/i zostaną/ie zrealizowane w oparciu o plany przedstawione / plan przedstawiony poniżej. 

Nazwa szkolenia Liczba 

uczestników 

Liczba godzin 

szkoleniowyc

h 

Liczba 

uczestniko-

godzin 

szkoleniowyc

h 

Wartość 

uczestniko-

godziny 

szkoleniowej 

Wartość 

usług 

szkoleniowyc

h 

Wymagani

a dla 

trenera 

       

    Razem liczba 

uczestniko-

godzin 

szkoleniowyc

h 

0 Razem 

wartość usług 

szkoleniowyc

h 

  



 

 

Tytuł szkolenia  

Cel szkolenia  

Cele PR wspierane przez szkolenie  

Rezultaty realizacji PR wspierane przez 

szkolenie 
 

Forma zajęć  

Grupa docelowa  

Zakres szkolenia  

 

Doradztwo dla pracowników 

Nazwa usługi 

doradczej 

Liczba uczestników Liczba godzin 

doradztwa 

Wartość godziny 

doradztwa 

Wartość usług 

doradczych 

Wymagania 

dla doradcy 

      

  Razem liczba 

godzin doradztwa 

 Razem wartość 

usług doradczych 

  

 

Doradztwo dla pracowników zostanie przeprowadzone zgodnie z planami przedstawionymi / planem przedstawionym 

poniżej. 

Cel doradztwa  

Cele PR wspierane przez doradztwo  

Rezultaty realizacji PR wspierane przez 

doradztwo 

 

Forma doradztwa  

Grupa docelowa  

Zakres doradztwa  

 

Doradztwo dla Przedsiębiorcy 

Nazwa usługi doradczej Liczba godzin 

doradztwa 

Wartość godziny 

doradztwa 

Wartość usług 

doradczych 

Wymagania 

dla doradcy 

     

Razem liczba godzin doradztwa  Razem wartość usług 

doradczych 

  

Doradztwo dla Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone zgodnie z planem przedstawionym / planami przedstawionymi 

poniżej.  

Cel doradztwa  

Cele PR wspierane przez doradztwo  



 

 

Rezultaty realizacji PR wspierane przez 

doradztwo 
 

Forma doradztwa  

Zakres doradztwa  

4.5 Sposób realizacji działań na rzecz Przedsiębiorcy  
Czego oczekiwać od Doradcy: 

Doradca przedstawi informacje o potrzebnych zasobach do wdrożenia proponowanych działań: finansowych, ludzkich i 

rzeczowych. Przedstawi również harmonogram podejmowania działań, bez określania kolejnych dat, ale z określeniem czasu 

koniecznego na przeprowadzenie poszczególnych działań i ich sekwencji. W syntetyczny sposób opisze logikę przeprowadzenia 

działań u Przedsiębiorcy. 

5 Plan Działań – synteza 

Sugerujemy, aby ta część PR została przygotowana w formie tabelarycznej, uwzględniającej następujące informacje: 

Nazwa działania Jednostka Liczba godzin usług  Wartość usług 

Szkolenia dla pracowników 

Razem liczba uczestnikogodzin 

szkoleniowych 
  

Razem wartość usług szkoleniowych   

Doradztwo dla pracowników 
Razem liczba godzin doradztwa   

Razem wartość usług doradczych   

Doradztwo dla 

Przedsiębiorcy  

Razem liczba godzin doradztwa   

Razem wartość usług doradczych   

Inne działania    

Razem liczba godzin usług    

Razem wartość usług    

Razem liczba osób objętych 

działaniami u 

Przedsiębiorcy 

   

6 Lista źródeł 

Należy wymienić wszystkie źródła, z których korzystano opracowując Plan Rozwojowy 

7 Harmonogram realizacji Planu Rozwojowego 

Nazwa usługi Data rozpoczęcia Data zakończenia 
Miejsce świadczenia 

usługi 
Uwagi 

Szkolenia dla pracowników 

     

     

Doradztwo dla pracowników 

     

     



 

 

Doradztwo dla Przedsiębiorcy 

     

8 Akceptacja Planu Rozwojowego 

Akceptuję Opracował 

Imię i nazwisko przedsiębiorcy, podpis, data 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do występowania w 

imieniu Wykonawcy usługi, podpis, data 

 

 

 

 


