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Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu 32 2310113, info@doskam.pl 

Postaw na rozwój!

Każda firma, dla której ciągły rozwój nie stanowi osi działalności, stoi na 
przegranej pozycji. Umiejętność dostrzegania oraz wykorzystania wyłaniającej 
się zmiany jest koniecznością i szansą na stworzenie właściwego środowiska 
dla firmy zorientowanej na sukces. Aktualizowana relacja z rynkiem, rozwijana 
kadra i stale dostrajane procesy wewnętrzne to triada dająca gwarancję 
podążania za trendem i osiągnięcia efektu „na fali”. 

KATARZYNA WOLNA-BELSKA 
CEO Doskam  

Menedżer z 23-letnim doświadczeniem,  
Akredytowany Trener Change Management i Agile PM®,  

Coach, Doradca 

Skorzystaj z dofinansowania 
usług rozwojowych w ramach 
Akademii Managera MŚP

➡ Należy do sektora MŚP 

➡ Ma siedzibę główną (wg CEiDG / KRS) na terenie Makroregionu 3 (woj. małopolskie, 

świętokrzyskie, podkarpackie) 

➡ Planuje objąć wsparciem w ramach Projektu osoby sprawujące funkcje kierownicze lub osoby, które mają 
awansować na stanowiska kierownicze 

➡ Posiada diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa lub deklaruje gotowość jej przygotowania 
w ramach Projektu 

➡ Spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej 

➡ Nie została objęta wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”, realizowanych przez innych 
Operatorów, wyłonionych w konkursie POWER.02.21.00-IP.09-00-003/18

Jeśli Twoja Firma:
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Projekt Akademia Menedżera 
MŚP - PARP 

1. Przedsiębiorca zakłada konto na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja 
2. Na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz) zgłasza 

chęć skorzystania ze wsparcia przez „Formularz rejestracyjny”  
3. PARP przesyła zgłoszenie do Operatora 
4. Operator prosi Przedsiębiorcę o złożenie niezbędnych do otrzymania dofinansowania dokumentów 
5. Przedsiębiorca musi mieć aktualną diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa lub wykonać ją 

w ramach projektu 
6. Szkolenie, kurs czy studia, które mają podnieść kompetencje kadry kierowniczej, muszą się rozpocząć 

najpóźniej 30 dni od dnia złożenia dokumentów do Operatora. 
7. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostaje przez Operatora podjęta w ciągu 14 dni od dnia poprawnie 

złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów. W ramach jednej umowy wsparcia kadra kierownicza może 
skorzystać z więcej niż jednego kursu czy szkolenia. 

8. Uczestnik projektu, od momentu zgłoszenia udziału do dnia rozliczenia kosztów musi być pracownikiem 
Przedsiębiorcy. 

9. Po zakończeniu działań rozwojowych Przedsiębiorca lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceniającą 
usługi. To warunek otrzymania refundacji kosztów. 

10. Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe do 10 dni roboczych od zakończenia usługi 
rozwojowej. Jeśli dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione, Operator ma 10 dni na rozliczenie.

10 kroków - jak sięgnąć po wsparcie?

• Operatorem jest Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
• Link do szczegółów: strona www Operatora  dostępna wkrótce 
• Celem projektu jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób zarządzających 
• Z refundacji mogą skorzystać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę główną w woj. 

małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim. 
• Przeznaczenie wsparcia: szkolenia, kursy, studia, doradztwo, opracowanie diagnozy potrzeb 

rozwojowych 
• Odbiorcy wsparcia: właściciele firm, kadra kierownicza, pracownicy objęci planem awansowania 
• Maksymalna kwota projektu dofinansowanego jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, 

i wynosi do: 15520 zł dla mikro, 15700 zł dla małego, 16100 zł dla średniego przedsiębiorstwa (w tym min. 
20% wkładu własnego przedsiębiorcy) 

• Maksymalna kwota projektu przypadająca na pracownika wynosi 11520 zł (w tym min. 20% wkładu własnego 
przedsiębiorcy)

Wsparcie w Makroregionie 3

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz
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Cele

Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez określenie głównych wyzwań, sformułowanie celów 
i kierunkowych działań strategicznych, oraz określenie i zaplanowanie potrzeb rozwojowych kadry 
kierowniczej przedsiębiorstwa. 

Cel biznesowy

Wzrost kompetencji kadry w zakresie planowania i działania na rzecz rozwoju firmy. Poszerzenie  
wiedzy, rozwój umiejętności określania głównych wyzwań strategicznych oraz rozwojowych 
przedsiębiorstwa i  formułowanie strategii oraz działań, zwłaszcza rozwojowych dla kadry.  

Cel edukacyjny

W efekcie analizy strategicznej przedsiębiorstwa określone są: 
➡ główne wyzwania i problemy 
➡ poziom rozwoju 
➡ główne kierunki rozwoju 
➡ cele strategiczne oraz kierunkowe działania (inicjatywy) w perspektywach: finansowej, rynku, procesów 

wewnętrznych, schematu struktury organizacyjnej, rozwoju 

W efekcie analizy potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej opracowany jest Plan Rozwoju zawierający: 
➡ obszar kompetencyjny 
➡ szczegółowe cele rozwoju zdefiniowane językiem efektów uczenia się 
➡ działania rozwojowe i terminy ich realizacji 
➡ sposoby potwierdzenia osiągnięcia założonych celów rozwojowych 

Rezultaty

Partycypacja uczestników

W miarę możliwości w proces diagnozy i wyłonienia celów przedsiębiorstwa, a następnie celów rozwojowych 
kadry kierowniczej, powinni być zaangażowani uczestnicy późniejszych działań rozwojowych. Ich 
partycypacja jest istotna z punktu widzenia budowania świadomości biznesowej oraz zaangażowanego 
uczestnictwa w działaniach rozwojowych.

Diagnoza Potrzeb Rozwojowych 
Przedsiębiorstwa - Usługa Doradcza 
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Poziom szczegółowości diagnozy zależy od wielkości przedsiębiorstwa, jego skali rozwoju, branży 
w  której działa, dostępności potrzebnych informacji, oraz aktualnych kompetencji kadry 
kierowniczej.

Zakres merytoryczny

Metody 

W zależności od potrzeb, możliwości i warunków przedsiębiorstwa wykorzystujemy metody oparte o współpracę 
zdalną i bezpośrednią. Najczęściej stosowane są metody mieszane. Zdalna współpraca z Doradcą polega na 
pracy własnej Przedsiębiorcy, gdy przekazuje wymagane informacje, udziela odpowiedzi na pytania zamieszczone 
w formularzach.  Wśród metod bezpośrednich przeprowadzenia diagnozy są  między innymi konsultacje 1 na 
1 np. z właścicielem / przedsiębiorcą / menedżerem wyższego szczebla, wywiad ustrukturyzowany i/lub praca 
warsztatowa z udziałem kadry kierowniczej, przyszłymi uczestnikami projektu rozwojowego. 

W celu ustalenia planu współpracy, pozyskania niezbędnych informacji i dokumentów, weryfikacji postępów prac 
oraz omówienia efektów realizacji usługi i odbioru produktów doradczych, Doradca kontaktuje się 
z Przedsiębiorcą telefonicznie, mailowo, przez komunikator a w razie potrzeby osobiście. 

0
2
4
6

1 etap PLAN 2 etap DIAGNOZA 3 etap WERYFIKACJA 4 etap WNIOSKI

Liczba godzin

Czasochłonność etapów
Poniższy wykres pokazuje orientacyjną czasochłonność poszczególnych etapów standardowej usługi doradczej polegającej 
na współpracy zdalnej i bezpośredniej, która wynosi około 12 godzin. Ten czas przeznaczony jest na konsultacje, informacje 
zwrotne i nie uwzględnia koniecznego czasu pracy własnej Przedsiębiorcy. 

Inwestycja
Usługa doradcza Cena netto Dofinansowanie 80% Wkład własny

Diagnoza Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa 2829 zł 2263 zł 566 zł

Diagnoza Potrzeb Rozwojowych 
Przedsiębiorstwa - Usługa Doradcza 
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1. Analiza strategiczna rozwoju przedsiębiorstwa 
• Analiza poziomu rozwoju przedsiębiorstwa 

◦ Wielkość zatrudnienia 
◦ Poziom dojrzałości procesowej 
◦ Poziom dojrzałości zarządzania kapitałem ludzkim 
◦ Struktura podejmowania decyzji 

• Analiza i ocena głównych wyzwań i problemów  

◦ Analiza SWOT – identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kluczowych 
aspektach działalności. 

◦ Wskazanie barier rozwojowych oraz dźwigni wzrostu – wnioski z analizy SWOT 
◦ Sformułowanie rekomendacji kierunkowych działań. 
◦ Określenie kluczowych wyzwań / problemów wymagających interwencji i określenie ich 

przyczyn. 
◦ Określenie kluczowych czynników sukcesu (KCS) - obszarów wymagających wsparcia, 

strategicznych elementów decydujących o przewadze konkurencyjnej. 
2. Strategia przedsiębiorstwa w czterech perspektywach: 

• finansowej – sformułowanie celów związanych z finansami przedsiębiorstwa, 
• rynkowej – sformułowanie celów związanych z działaniem na rynku i relacjami z klientami, 

pozwalających na osiągniecie celów w perspektywie finansowej, 
• procesów wewnętrznych – sformułowanie celów związanych z poprawą, rozwojem, dopasowaniem 

procesów wewnętrznych pozwalających na osiągnięcie celów w perspektywie rynkowej (np. dotyczące 
czasu, jakości, kosztów procesów wewnętrznych), 

• rozwoju – sformułowanie celów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa pozwalających na osiągnięcie 
celów w perspektywie procesów, rynkowej i finansowej (np. cele związane z kapitałem ludzkim, know-
how firmy lub systemami zarządzania, przepływu informacji, kultury organizacyjnej). 

3. Plan Rozwoju kadry kierowniczej 
• Diagnoza luk kompetencyjnych. Zweryfikowanie i opis aktualnego i przyszłego poziomu 

kompetencji menadżerskich adekwatnych do: 
◦ realizacji strategii przedsiębiorstwa oraz do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego 

niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa, 
◦ sytuacji przedsiębiorstwa i powszechnej wiedzy na temat wymagań kompetencyjnych kadr 

menedżerskich w powiązaniu z fazą rozwoju firmy, branży w której działa oraz funkcji i roli 
aktualnej oraz planowanej. 

• Plan Rozwoju kadry kierowniczej w kontekście strategii przedsiębiorstwa. 
• Działania rozwojowe proponowane w ramach Planu Rozwoju. 

Szczegółowy zakres 

Diagnoza Potrzeb Rozwojowych 
Przedsiębiorstwa - Usługa Doradcza 
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Rozwój kompetencji Menedżera  
MŚP- Usługa Szkoleniowa 

W sytuacji dynamicznych zmian wystepujących w otoczeniu organizacji, spowodowanych informatyzacją, globalizacją 
i wysoką konkurencją, kwestia rozwoju  kompetencji menedżerów odgrywa zasadniczą rolę w procesie zarządzania ludźmi 
i kształtowania efektywności całego przedsiębiorstwa.

Akademia Menedżera MŚP  - szkolenia z DOSKAM

Wspieramy kadrę kierowniczą, rozwijając ich kluczowe kompetencje w obszarach wskazanych w tabeli na następnej 
stronie.  

Szczegółowe programy szkoleń powstają w rezultacie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych w kontekście 
strategii rozwoju przedsiębiorstwa.  

Szkolenia są prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem interaktywnych form rozwoju na etapach 
przed, w trakcie i po szkoleniu. Liczne ćwiczenia, zadania indywidualne i zespołowe pozwalają przećwiczyć 
właściwe zachowania. Materiały wprowadzające, informacje zwrotne, plan działań wdrożeniowych, wsparcie po 
szkoleniu ułatwiają utrzymanie rezultatu rozwojowego. Wśród metod aktywizujących są gry szkoleniowe, testy, 
studium przypadków, panel wymiany doświadczeń i opinii, ćwiczenia indywidualne, zadania zespołowe, 
dyskusje moderowane i inne aktywizujące metody. 

Szkolenia prowadzą akredytowani i certyfikowani Trenerzy, eksperci i praktycy z kilkunastoletnim 
doświadczeniem menedżerskim,  każdy z nich zrealizował tysiące godzin warsztatów rozwojowych dla tysięcy 
uczestników.   

• częściej decydowali się na udział w różnych formach 
dokształcania 

• częściej wdrażali zdobytą wiedzę do praktyki zarządzania 

• częściej wykorzystywali sprawny system zarządzania 
szkoleniami  

• wiedzieli, co skutecznie motywowało ich podwładnych 

• częściej delegowali uprawnienia podwładnym

W przedsiębiorstwach 

osiągających najlepsze 

wyniki ekonomiczne 

Menedżerowie …
Źródło:Alicja Rytelewska. „Kompetencje kadry menedżerskiej wyróżniające przedsiębiorstwa o dobrej pozycji rynkowej". Problemy Profesjologii 2:169-184
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Model kompetencji Menedżera  
MŚP- Usługa Szkoleniowa 

Grupa kompetencji Kluczowe kompetencje

Orientacja strategiczna

• Określanie celów i priorytetów 
• Analiza strategiczna 
• Kształtowanie wizerunku 
• Przedsiębiorczość 
• Innowacyjność

Zarządzanie przedsiębiorstwem

• Prowadzenie działalności gospodarczej (obszar prawny 
i administracyjny) 

• Zarządzanie jakością 
• Zarządzanie finansami 
• Zarządzanie procesami 
• Zarządzanie zmianą 
• Zarządzanie wiedzą 
• Zarządzanie relacjami z klientami

Skuteczność menedżerska

• Rozwiązywanie konfliktów 
• Podejmowanie decyzji 
• Orientacja na cel 
• Radzenie sobie ze stresem 
• Rozwiązywanie problemów

Przywództwo

• Inspirowanie i budowanie zaangażowania 
• Budowanie relacji ze współpracownikami 
• Kształtowanie kultury organizacyjnej 
• Tworzenie i upowszechnianie wizji 
• Wywieranie wpływu 
• Etyczność i moralność

Zarządzanie zespołem

• Pozyskiwanie pracowników 
• Ocena pracowników 
• Rozwój pracowników 
• Motywowanie pracowników 
• Delegowanie zadań i uprawnień

Komunikacja i wykorzystywanie 
informacji

• Efektywna komunikacja 
• Negocjowanie 
• Prezentacja 
• Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji 
• Wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji



Szkolenia Doskam inspirują do zmiany sposobu działania w oparciu o aktualne trendy i praktyczną 
wiedzę. Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych Doskam i wybierz odpowiednie dla siebie.

Poznaj inne  
ścieżki rozwoju 

Jeśli są Państwo zainteresowani nowościami  z obszaru zwinnego zarządzania lub otrzymywaniem 
informacji o  podobnych tematycznie naszych usługach rozwojowych  zapraszamy do zapisu na 
newsletter. Zapewniamy, że nie nadużywamy udzielonej zgody i wysyłamy do Państwa tylko 
wyselekcjonowane treści.  W ramach podziękowania za subskrypcję otrzymają Państwo poradnik 
„Jak radzić sobie z konfliktem w zespole”. 

Zapisz się na newsletter

Rozwój Kompetencji MenedżerskichAkredytowane w APMG International 
szkolenia z egzaminem 

Sprawdź szkolenia otwarte

https://doskam.pl/newsletter-doskam/
https://doskam.pl/kalendarz/
https://doskam.pl/newsletter-doskam/
https://doskam.pl/kalendarz/


Dlaczego warto z nami 
współpracować? 

19545 
Uczestników szkoleń

636 
Klientów

99,4% 
poziom satysfakcji Uczestników

Realizujemy dedykowane programy rozwojowe zgodnie z modelem SEB (Szkolenia Efektywne 
Biznesowo). W ramach procesu zapewniamy: 
1. pogłębione badanie potrzeb, 
2. określenie zakresu odpowiedzialności w projekcie, 
3. sformułowanie celów na czterech poziomach Kirkpatricka, 
4. opracowanie programu, narzędzi, materiałów, metod utrzymania rezultatów, 
5. realizacja projektu rozwojowego, 
6. ocena skuteczności projektu, 
7. wsparcie dla uczestników szkoleń.

DOSKAM Sp. z o.o., ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice 
tel.  730 005 350 :: 32 231 01 13 :: e-mail: info@doskam.pl ::  www.doskam.pl

Zapraszamy do kontaktu

AgilePM® jest znakiem handlowym Agile Business Consortium. APMG International logo oraz  Swirl Device logo są znakami towarowym The APM Group Limited.

Doświadczenie. Od 2005 wspieramy przedsiębiorców  i pracowników w rozwoju dostarczając 
programy rozwijające umiejętności w obszarach zarządzania, strategii, efektywności osobistej. 

Aktualność i praktyczność. Stale monitorujemy trendy rozwojowe, aktualizujemy programy i formy 
rozwoju.   

Dynamika. Rocznie realizujemy około 1500 godzin szkoleń dla sektora administracji publicznej, oraz 
blisko 1000 godzin dla MŚP w tym z branży IT i przemysłu. Wspieramy doradczo start-up’y. 

Prestiżowe partnerstwo. Od 2018 r. jesteśmy  jedną z nielicznych firm  w Polsce 
posiadających  międzynarodową akredytację APMG International uprawniającą do realizowania 
miedzynarodowych szkoleń i egzaminów Agile PM® , SCRUM,  Change Management.  

Odpowiedzialność. Bierzemy odpowiedzialność za procesy zwiększające efekty rozwojowe w oparciu 
o model SEB (Szkoleń Efektywne Biznesowo).  

Potwierdzony standard usług rozwojowych. Od 2012 r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych, a od 2017 r.  spełniamy najwyższe standardy usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.  

Dofinansowanie. Realizujemy usługi rozwojowe, doradcze i szkoleniowe dofinansowane z EFS.  

Wyróżnieni jako Firma szkoleniowa roku 2012, 2013, 2014, 2015.

mailto:info@doskam.pl
http://www.doskam.pl
mailto:info@doskam.pl
http://www.doskam.pl
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