
KONTAKT:
Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Opiekunem merytorycznym projektu jest Monika Gołdzińska: 

GOLDZINSKA@personelprofit.com.pl
tel. 501.03.06.03.

Zapraszamy do wizyty w naszym serwisie internetowym: www.personelprofit.pl
Wszystkie informacje dotyczące 
Programu Systemowego Rozwoju Kompetencji znajdą Państwo na stronie: www.psrk.pl

Jesteśmy Laureatem 
Rankingu

Firm Rodzinnych 
Newsweek 2012



Głównym celem etapu przygotowania jest zabezpieczenie organizacji w związku ze zmianą, jaką jest efektywne wdrożenie PSRK.
Aby tego dokonać i przełożyć wspólny wysiłek klienta i Personel Profit na efekt należy:

zadbać o właściwą komunikację,
przygotować dopasowane do specyfiki i kultury organizacyjnej narzędzia, 
zbudować system wsparcia i monitoringu procesu.

Kluczowym elementem dla skutecznego wdrożenia PSRK jest
komunikacja projektu realizowana na wielu poziomach, zależnych
od struktury organizacji: 

zarządu / menedżerów wyższego szczebla, 
menedżerów, objętych PSRK, 
specjalistów, objętych PSRK. 

Ponieważ każda zmiana budzi zazwyczaj naturalny opór,
dlatego w ramach przygotowania do wdrożenia procesu należy
właściwie wskazać korzyści z jego wdrożenia, dla każdej z grup. 

Odpowiedzialność Personel Profit polega na wskazaniu
kluczowych obszarów, które należy zaakcentować podczas
komunikacji oraz poziomów zarządzania, do których właściwe
informacje powinny dotrzeć w odpowiednim czasie. Oznacza to
doradztwo w zakresie wdrożenia procedury komunikowania
procesu PSRK. Komunikacja powinna obejmować m. in.: zako-
munikowanie inicjatywy, przebieg procesu, zakres odpowie-
dzialności, zaangażowane osoby, narzędzia pracy, konsekwencje
działań (korzyści i zagrożenia), system monitoringu, terminy
podejmowanych działań (itd.) 

Personel Profit wskaże również jakie wsparcie odpowiednich
poziomów zarządzania będzie niezbędne na poszczególnych
etapach pracy wdrożeniowej. 

Odpowiedzialność klienta polega na terminowym
i precyzyjnym dostarczeniu tych informacji grupom docelowym
oraz wspieraniu wdrożenia PSRK na wskazanych etapach poprzez
udział w spotkaniach odpowiednich osób z firmy. 

Zagrożeniem jest fakt, że jeśli komunikacja nie będzie
przebiegała właściwe, to szybko zrodzi się frustracja znaczenie
opóźniająca przebieg procesu. Nieprawidłowa komunikacja i brak
zaangażowania kierownictwa firmy może powodować brak
motywacji na niższych szczeblach organizacji. 

Głównymi zaangażowanymi w ramach PSRK będą
menedżerowie pomagający rozwijać się swoim pracownikom,
trenerzy PP wspierający menedżerów w ich wysiłkach oraz
menedżerowie wyższego rzędu monitorujący efekty pracy.
Podstawowym narzędziem będzie standard zachowań praco-
wników w określonych obszarach ich pracy, które staną się bazą
do rozwoju ich kompetencji.

Odpowiedzialność Personel Profit na tym etapie polega na
dostosowaniu obowiązujących narzędzi PSRK do specyfiki klienta.
Dostosowanie jest najczęściej związane z uzupełnieniem narzędzi
o standard pracy obowiązującym u klienta.

Odpowiedzialność klienta związana będzie z udostęp-
nieniem obowiązującego standardu lub umożliwieniem stworzenia
standardu, tak by był adekwatny do potrzeb firmy. Klient powinien
zaangażować najlepszy zespół projektowy, zrekrutowany z pra-
cowników, do wsparcia procesu tworzenia takiego narzędzia oraz
jego recenzji. 

Zdefiniowanie standardu pracy w przełożeniu na obszary
kompetencyjne jest etapem koniecznym, bez którego nie ma
możliwości realizacji dalszych etapów.

Zagrożeniem jest fakt, że jeśli firma nie pracowała
dotychczas w oparciu o zdefiniowany standard zachowań, to
konieczne okażą się dodatkowe działania i przewidziany czas
potrzebny do jego wdrożenia.

Ze względu na inicjowanie długofalowego procesu
niezbędne jest stworzenie sytemu wsparcia i sytemu monitoringu
dla menedżerów. Monitoring pozwoli wychwycić braki w realizacji
zadań i podjąć działania naprawcze. System wsparcia wzmocni
natomiast motywację do działania zaangażowanych osób.

Odpowiedzialność Personel Profit polega na dostarczeniu
koncepcji na system monitoringu uwzględniający m.in.: przepływ
dokumentacji, wskazanie alertów oraz konsekwencji braku
realizacji wymaganych działań. Pomagamy zbudować system
wsparcia obejmujący wymagania i nagrody związane z sukcesami
w ramach PSRK.

Odpowiedzialność klienta polega na stworzeniu spójnego
systemu monitorowania działań, umożliwiającego egzekwowanie
zadań na każdym etapie PSRK oraz mierzenia efektywności pracy
każdego z menedżerów. Drugim elementem jest wdrożenie
przygotowanego sytemu wsparcia stanowiącego element
motywacyjny dla uczestników PSRK.

Zagrożeniem jest fakt, że brak tych systemów lub luki 
w ich działaniu spowodują spadek efektywności PSRK oraz
występowanie zachowań sabotażowych ze strony części
uczestników programu.

SCHEMAT WDROŻENIA Programu Systemowego Rozwoju Kompetencji  

ETAP 
PRZYGOTOWAWCZY 

- OKREŚLENIE STANDARDÓW PRACY 
I DOPASOWANIE NARZĘDZI

- STWORZENIE SYSTEMU MONITORINGU
- KOMUNIKACJA PROJEKTU W ORGANIZACJI

OKREŚLENIE SPOSOBU 
MONITORINGU I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA UTRZYMANIE PROCESU

PRACA MENEDŻERA Z ZARZĄDZANYM
ZESPOŁEM (KOMUNIKACJA PROJEKTU,
STANDARYZACJA, KONTRAKT, BILANS
OTWARCIA)

PRACA MENEDŻERA Z ZARZĄDZANYM
ZESPOŁEM (SPOTKANIA ROZWOJOWE,
ZADANIA ROZWOJOWE)

PRACA MENEDŻERA Z ZARZĄDZANYM
ZESPOŁEM (SPOTKANIA ROZWOJOWE,
ZADANIA ROZWOJOWE, TRUDNE 
SYTUACJE)

PRACA ROZWOJOWA Z MENEDŻEREM 
ORAZ MONITORING PROCESU

DZIAŁANIA TRENERA PERSONEL PROFIT: 
1. WERYFIKACJA DOTYCHCZASOWYCH

DZIAŁAŃ I PRZYGOTOWANYCH NARZĘDZI
2. UDZIAŁ W SPOTKANIU Z ZESPOŁEM
3. UDZIAŁ W 1 ROZMOWIE BILANSU OTWARCIA

PRACA ROZWOJOWA Z MENEDŻEREM 
ORAZ MONITORING PROCESU

DZIAŁANIA TRENERA PERSONEL PROFIT: 
1. UDZIAŁ W INDYWIDUALNYM SPOTKANIU

ROZWOJOWYM Z PRACOWNIKIEM
2. WSPARCIE PROCESU BUDOWANIA ZADAŃ

ROZWOJOWYCH DLA ZESPOŁU

PRACA ROZWOJOWA Z MENEDŻEREM 
ORAZ MONITORING PROCESU
DZIAŁANIA TRENERA PERSONEL PROFIT: 
1. UDZIAŁ W INDYWIDUALNYM SPOTKANIU

ROZWOJOWYM Z PRACOWNIKIEM
2. WSPARCIE PROCESU BUDOWANIA ZADAŃ

ROZWOJOWYCH DLA ZESPOŁU 
3. WSPARCIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB

ROZWOJOWYCH MENEDŻERA 

SZKOLENIE „0” 
WARSZTAT DLA
MENEDŻERÓW ZARZĄ-
DZAJĄCYCH (SZEFÓW)

SZKOLENIE 1 
DLA MENEDŻERÓW 
I ICH SZEFÓW
(ODDZIELNIE)

SESJA 1 I 2
SPOTKANIA INDYWIDUALNE
MENEDŻERÓW Z TRENEREM
PERSONEL PROFIT

SZKOLENIE 2
DLA MENEDŻERÓW 
I ICH SZEFÓW 
(ODDZIELNIE)

SZKOLENIE 3
DLA MENEDŻERÓW 
I ICH SZEFÓW 
(ODDZIELNIE)

SESJA 3 I 4 
SPOTKANIA INDYWIDUALNE
MENEDŻERÓW Z TRENEREM
PERSONEL PROFIT

SESJA 5 I 6
SPOTKANIA INDYWIDUALNE
MENEDŻERÓW Z TRENEREM
PERSONEL PROFIT

MIESIĄC 1

1 DZIEŃ
MIESIĄC 1

3 DNI  
MIESIĄC 1

2 SPOTKANIA
MIESIĄC 2 I 3

2 DNI
MIESIĄC 3

2 SPOTKANIA
MIESIĄC 4 I 5

2 DNI
MIESIĄC 5

2 SPOTKANIA
MIESIĄC 6 I 7
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