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Szanowni Państwo,

 Niezwykle miło nam przekazać w Państwa ręce nowy katalog naszych usług 2016.
Powstał on inspirowany potrzebami naszych klientów, wyzwaniami biznesu oraz nowymi trendami rozwoju.
 Przygotowaliśmy go z myślą  o wsparciu managerów i ich zespołów w osiąganiu celów 
i przyspieszeniu rozwoju ich organizacji poprzez dostarczenie rozwiązań personalnych, które przyniosą 
konstruktywną zmianę.
 Serdecznie zapraszamy do udziału w inspirujących warsztatach opartych na międzynarodowych 
standardach szkoleń i rozwoju oraz sprawdzonych praktykach managerskich. 
Zachęcamy także do korzystania z szerokiej gamy usług doradztwa personalnego, którą stale rozwijamy. 

Beata Molska

Dyrektor Zarządzający

Marta Kazana-Piętka

Dyrektor Projektów Strategicznych
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1. KIM JESTEŚMY – INFORMACJE O FIRMIE 

 

HR Accelerate jest firmą doradczo-szkoleniową, która działa na rynku od 1997 roku. Jej 

założycielem jest  Beata Molska – wieloletni Dyrektor Personalny pracujący w 

międzynarodowych korporacjach, International Coach ICC, trener i psycholog biznesu. 

Nasz zespół to grono doświadczonych  praktyków biznesu, managerów i certyfikowanych 

trenerów oraz coachów, cenionych na rynku przez naszych Klientów. 

Wszystkich naszych trenerów i konsultantów łączy wspólna pasja do pracy z ludźmi. Nasze 

doświadczenia budowaliśmy jako managerowie i eksperci w korporacjach 

międzynarodowych  w branży finansowej, ubezpieczeniowej, FMCG, m.in. w działach HR i 

działach sprzedaży. Nasz zespół tworzą osoby, które wybrały konsulting HR i rozwijanie 

innych jako swoją drogę zawodową.  

Jesteśmy dumni, że w ciągu ostatnich 15 lat  zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów 

rekrutacyjnych, rozwojowych oraz współpracowaliśmy w ramach Interim managementu, 

zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i firm polskich, od największych po nieduże 

firmy rodzinne. 

Z wieloma z tych firm nadal współpracujemy.  

Działamy kompleksowo we wszystkich obszarach HR, wspierając politykę personalną 

organizacji. Dzięki takiemu pełnemu wachlarzowi usług możemy  usprawnić  procesy 

biznesowe w Twojej firmie i zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez strategiczne 

doradztwo i consulting HR.  

 

Obszary, w których działamy: 

• diagnozujemy potrzeby rozwojowe w organizacji, 

• prowadzimy warsztaty i szkolenia szyte na miarę, 

• wspieramy ocenę i rozwój talentów, 

• projektujemy programy motywacyjne i systemy premiowe, 

• przeprowadzamy procesy rekrutacyjne w tym Executive serach, 

• budujemy modele kompetencyjne, 

• badamy opinie pracowników, 

• oceniamy kompetencje i sprawdzamy potencjał, 

• wspieramy managerów we wdrażaniu zmian poprzez coaching, 

• nadzorujemy projekty i wdrażamy zmiany dzięki usłudze Interim Managementu, 
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• przeprowadzamy audyt kompetencji kadry managerskiej (w tym sesje AC/DC), 

• przygotowujemy  opisy stanowisk i ich weryfikację, 

• doradzamy w zakresie rynkowych wynagrodzeń, 

• wspieramy tworzenie nowych struktur organizacyjnych,  

• pomagamy w budowaniu i rozwoju sił sprzedażowych. 

 

Chętnie udzielimy Państwu szerszych informacji i dopasujemy nasze usługi do Państwa 

potrzeb, aby znaleźć skuteczne rozwiązania pomagające w rozwoju organizacji i biznesu. 

Zapraszamy do kontaktu i  zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług zawartych w 

niniejszym katalogu. 

 

 

2. CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY 

 

Mamy  motywację i wizję celu oraz  świetnych, bardzo doświadczonych fachowców, którzy 

doskonale znają się na tym, co robią. Dobieramy kadrę do każdego projektu tak, aby 

najlepiej odpowiadała założeniom, potrzebom i celom. 

 

Bierzemy odpowiedzialno ść za podejmowane działania. Podejmujemy się realizacji tylko 

takich projektów, w których jesteśmy w stanie uzyskać zaplanowane rezultaty. Jeżeli 

potrzeby czy pomysły zgłaszane przez klienta budzą nasze wątpliwości, otwarcie o tym 

mówimy. Nawet jeśli oznacza to dla nas utratę sprzedaży. To kwestia naszej 

odpowiedzialności. Jeżeli natomiast nie dostarczymy rezultatów, na które się umówiliśmy, 

nie pobieramy wynagrodzenia.  

 

Uważnie słuchamy . Przystępując do współpracy pytamy o potrzeby i oczekiwania 

wszystkich zainteresowanych: zleceniodawcę, uczestników zajęć (projektu), ich 

przełożonych i inne osoby, których opinia jest istotna ze względu na realizację zadania. 

Poznajemy kulturę organizacyjną klienta i codzienną pracę uczestników. Dzięki temu 

możemy uczyć praktycznie, opierając się na realiach Klienta.  

 

Pracujemy  nad uzyskaniem konkretnych rezultatów. Nasze szkolenia i działania są cenione 

przez uczestników i oczekiwane przez klientów, bo angażują – lubimy współpracować w 

dobrej atmosferze. Uczymy przez doświadczenie. Dzięki zróżnicowanym metodom 
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warsztatowym i wielu ćwiczeniom uczestnicy sami dochodzą do nowych wniosków i poznają 

nowe umiejętności. Suma tych działań pozwala nam umawiać się z klientem na konkretne, 

obserwowalne rezultaty.  

 

Indywidualnie opracowujemy i realizujemy każdy projekt i każde warsztaty. W inny sposób 

realizujemy to samo zadanie z międzynarodowym zarządem niż np. z grupą brygadzistów. 

Dostosowujemy styl pracy i zawartość programu do kultury firmy klienta. Potrafimy 

zmotywować i zainspirować nastawionych na rywalizację i zniechęconych, rozwijających się i 

zrutynizowanych. Właśnie dlatego, że zawsze starannie dobieramy metody i styl pracy.  

 

Obserwujemy  biznes. Obserwujemy mechanizmy funkcjonowania rynku i potrafimy 

dostrzegać nowe możliwości. Skutecznie pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu zmian 

pozwalających lepiej je wykorzystać. 
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3. ZREALIZOWANE PROJEKTY  

 

Polecaj ą nas mi ędzy innymi: 

 

 

ING Commercial Finance Polska S.A.  Prowadząc szkolenia z zakresu miękkich 

umiejętności interpersonalnych oraz indywidualne szkolenia i konsultacje, Pani Beata Molska 

przyczyniła się do podnoszenia kompetencji zawodowych naszych pracowników … 

Opracowała również projekt strategii personalnej firmy spójny z jej celami biznesowymi … 

zorganizowała także system cyklicznych ocen pracowników i kierownictwa firmy oraz 

wdrożyła system premiowy oparty na MBO… Naszą współpracę oceniam jako profesjonalną 

i satysfakcjonującą…  

Andrzej Żbikowski Prezes Zarządu 

 

 

 

 

W Coface Firma Beata Molska Consulting & Training była odpowiedzialna za pozyskanie 

dotacji unijnych dla spółek grupy Coface oraz zarządzanie dwoma projektami szkoleniowo- 

doradczymi „Akademia Coface” o wartości 2,7 mln PLN oraz „Coface w procesie zmian” o 

wartości 1,9 mln PLN w latach 2009 – 2013.(…) 

Dzięki projektom doradczo-szkoleniowym wdrożyliśmy w Coface daleko idące zmiany 

związane z podniesieniem efektywności sprzedaży oraz jakości obsługi klienta. Ponadto 

dzięki szkoleniom kadry managerskiej oraz sesjom executive coachingu zaobserwowaliśmy 

znaczący wzrost kompetencji kadry kierowniczej, co przełożyło się na jakość zarządzania i 

poprawę satysfakcji pracowników. 

W ramach projektów zostały wdrożone indywidualne ścieżki rozwoju, model kompetencji i 

transparentne zasady oceny okresowej pracowników.  

Współpracę z całym zespołem projektowym, w tym Panią Beatą Molską i Panią Martą 

Kazaną, oceniam jako bardzo satysfakcjonującą.  Ich profesjonalne działania przyczyniły się 

do znaczącego rozwoju wszystkich spółek z grupy Coface.  
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Polecam współpracę z firmą Beata Molska Consulting & Training jako rozumiejącym 

potrzeby klienta, rzetelnym partnerem biznesowym.  

Maciej Drowanowski Wiceprezes Zarządu  

Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. 

 

 

 

PRP PrivateIdeas : Współpracę z Panią Beatą Molską oraz konsultantami związanymi z jej 

firmą oceniamy wzorowo. Pracownicy zrekrutowani przez Beatę Molską są nadal zatrudnieni 

w naszej firmie, gdyż odpowiadają profilowi stanowiska i jesteśmy z nich zadowoleni. 

Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę jako partnera, który 

traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. 

Paweł Kling Wiceprezes Zarządu 

 

 

Lorac  odpływy liniowe.  Firma Lorac odpływy liniowe współpracowała w latach 2011 – 2012 

w ramach projektu doradczego z Beatą Molską, która dała się poznać jako profesjonalny 

konsultant, rekruter i trener. W zakres usług consultingowych, które zasadniczo wpłynęły na 

rozwój naszej firmy, wchodziły: 

− rekrutacja handlowców i wsparcie przy rozwoju sieci dystrybucji, 

− stworzenie systemów motywacyjnych i premiowych dla Działu Handlowego i Działu 

Obsługi Klienta, 

− zaprojektowanie modelu kompetencji z uwzględnieniem specyfiki firmy dystrybucyjnej, 

− wdrożenie systemu oceny okresowej z uwzględnieniem kompetencji oraz celów 

ilościowych, 

− przeprowadzenie szkoleń managerskich z zakresu motywowania i oceny pracowniczej, 

− coaching i szkolenia handlowców z zakresu negocjacji handlowych. 

W perspektywie czasu oceniamy doradztwo Pani Beaty Molskiej jako niezwykle skuteczne i 

dostosowane do naszych potrzeb, dzięki któremu w znaczący sposób poprawiły się wyniki 

sprzedaży. 
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Polecam współpracę z Beatą Molską. Jej innowacyjne i autorskie pomysły oraz praktyczne 

podejście do projektów z pewnością mogą pomóc w rozwoju biznesu wielu firm ... 

Robert Ciopciński Dyrektor Zarządzający 

 

 

 

CN Group Sp. z o.o. owocnie korzysta z usług firmy Beaty Molskiej od 2008 roku. Firma CN 

Group zleca usługi w zakresie doradztwa personalnego i procesów rekrutacyjnych na 

stanowiska handlowe i kierownicze. 

… firma prowadzona przez Beatę Molską jest solidnym partnerem i oceniamy wykonane 

usługi bardzo dobrze. Osoby wytypowane na stanowiska pracy w pełni spełniają nasze 

kryteria i wymagania. 

Piotr Niewiadomski Wiceprezes Zarządu 
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4. SZKOLENIA – KATALOG 

 

Szkolenia są nieodłącznym elementem procesu rozwoju umiejętności i efektywności 

pracowników. To w dzisiejszych czasach jeden z najlepszych sposobów podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. Kluczowe jest tu dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i 

spostrzeżeniami, możliwość zadawania pytań, dyskusji, a czasem i przetestowania swoich 

kompetencji. Rozwój przebiega zarówno pionowo (kontakt trenera z uczestnikiem), jak i 

poziomo (kontakt uczestnika z innym uczestnikiem). Na to wszystko nie ma miejsca podczas 

czytania fachowej literatury, a nawet w standardowym szkoleniu e-learningowym. 

 

Skuteczno ść szkole ń w dużym stopniu zależy od poziomu dostosowania do potrzeb 

konkretnych osób, zespołów, organizacji. Właściwie przeprowadzona analiza potrzeb 

szkoleniowych (APS)  jest podstawą wszelkich czynności związanych ze szkoleniem 

pracowników. Wymaga ona dokładnego przemyślenia i analizy – nie można zapominać, że 

jest to wyjątkowo ważne w procesie uczenia się oraz  jest dla ludzi istotną kwestią, a ponadto 

chodzi tu przecież o sukces w organizacji. Dlatego wszystkie prowadzone przez nas 

warsztaty i projekty szkoleniowo doradcze poprzedzone są gruntowną diagnozą, tak aby ich 

przebieg był inspirujący dla uczestników, a efekty przełożyły się na wymierne korzyści 

zarówno dla organizacji, jak i pracownika. 

 

Celem proponowanych przez nas szkole ń jest pogłębianie samoświadomości i praca nad 

rozwojem własnym. Uczestnicy zajęć poprzez doświadczanie, pracę na konkretnych 

przykładach, ćwiczenia, mogą zdobywać nowe lub usprawniać już posiadane umiejętności, 

wzorce zachowań, wiedzę. Dzięki temu mają szansę rozwijać się i podnosić własne 

kwalifikacje. Jednocześnie daje im to możliwość adaptacji we wciąż zmieniającym się 

środowisku pracy. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, które są odpowiedzią na różnorodne 

potrzeby organizacji.  

 

Wszystkie zajęcia prowadzimy metodami aktywnymi , pozwalającymi wykorzystać osobisty 

potencjał każdego uczestnika. Dla nas najważniejszym "narzędziem" pracy w szkoleniach 

jest sam człowiek – jego doświadczenia, umiejętności, wiedza, postawy, emocje. 
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Nasze programy realizujemy głównie w formie warsztatowej , toteż odpowiednia ilość 

czasu przeznaczana jest na dyskusję o praktycznych elementach wykorzystania treści 

szkolenia – bazujemy na rzeczywistych sytuacjach i problemach, planach działań. Istotnym 

elementem warsztatów jest wymiana doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami. 

Często uczestnicy otrzymują zadania wdrożeniowe, które pomagają im przenieść wiedzę i 

umiejętności zdobyte na warsztatach na codzienne działania w pracy. 

 

Programy s ą zawsze szyte na miar ę zgodnie z potrzebami danej organizacji, po uprzedniej 

analizie i identyfikacji potrzeb rozwojowo-szkoleniowych, a zespół odpowiedzialny za projekt 

jest dobierany ze względu na doświadczenie w danej dziedzinie. 

 

Kadra trenerska  HR Accelerate złożona jest z profesjonalnych, certyfikowanych 

szkoleniowców i praktyków biznesu, którzy swoje doświadczenia zdobywali w dużych i 

małych organizacjach podczas wielu różnorodnych projektów i wyzwań. Wszyscy mają 

bogatą wiedzę, wspartą własnymi doświadczeniami, zebranymi w trakcie wieloletniej pracy 

na stanowiskach sprzedażowych, menadżerskich, trenerskich.   



  

 

 

HR ACCELERATE 

ul. Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

 

NIP 1354763456 

REGON 34567834 

 

tel. +48 22 274 29 31 

mob. +48 695 774 070 

 

biuro@hr-accelerate.pl 

ww.hr-accelerate.pl 

 

KATALOG SZKOLE Ń HR ACCELERATE 

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLE Ń Z WYBRANYCH DZIEDZIN: 

 

SZKOLENIA MENED ŻERSKIE  

Sytuacja rynkowa wymusza zwiększenie skuteczności oraz dynamiki działania menedżerów, 
których praca wymaga uporządkowania i usystematyzowania. Przyspieszenie rozwoju 
zawodowego kadry kierowniczej, poprzez wyposażenie jej w profesjonalne techniki 
narzędzia zarządzania, jest niezbędne dla ciągłej poprawy wyników finansowych i 
pozafinansowych przedsiębiorstwa.  

 

• Motywowanie pracowników   
• Komunikacja w organizacji   
• Coaching menedżerski   
• Zarządzanie zmianą w organizacji   
• Zarządzanie konfliktem w zespole 
• Coaching jako styl zarządzania    
• Train the trainer 
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 
• Budowanie, planowanie i organizacja pracy zespołu 
• Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 
• Jak poprawić efektywność i motywować pracowników? 
• Komunikacja w biznesie 
• Kwalifikacje managera – jak zostać skutecznym managerem? 
• Kreowanie wizerunku managera 
• Manager jako lider zespołu pracowniczego/trener 
• Metody i techniki skutecznego wywierania wpływu 
• Public relations 
• Podstawy kalkulacji ekonomicznej dla managerów pionów niefinansowych 
• Rekrutacja i selekcja kadry pracowniczej 
• Savoir-vivre w biznesie 
• Skuteczne negocjacje w biznesie 
• Strategiczna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem 
• Sukces w funkcji menadżera 
• Systemy wynagradzania i motywowanie personelu 
• Trening managerski typu outdoor 
• Zarządzanie czasem pracy 
• Zarządzanie konfliktem wewnętrznym w organizacji 
• Zarządzanie strategiczne 
• Zarządzanie sytuacją kryzysową 
• Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 
• Zarządzanie zespołem produkcyjnym  
• Kreatywność/innowacyjność w biznesie/projekcie/zespole 
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SZKOLENIA  SPRZEDAŻOWE  

Jakość zespołu sprzedawców i efekty ich pracy mają fundamentalne znaczenie dla 
przedsiębiorstwa. Wybór właściwego kanału dystrybucji, właściwa organizacja sieci 
sprzedaży oraz wyszkolenie profesjonalnych sprzedawców generują przewagę 
konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku.  

 
• Sztuka prezentacji handlowej  
• Rozmowa handlowa – techniki negocjacji 
• Asertywność i stres w pracy handlowca   
• Psychologia sprzedaży  
• Efektywna komunikacja z klientem    
• Odzyskiwanie należności    
• Obsługa klienta    
• Cross selling 
• Jak sprzedawać i negocjować w warunkach silnej konkurencji rynkowej? 
• Inspirujące prezentacje jako sztuka prezentacji produktu i usług 
• Jak osiągnąć sukces w sprzedaży? – najefektywniejsze strategie i sposoby negocjacji 
• Jak skutecznie zarządzać kategorią produktu? 
• Jak zwiększyć skuteczność sprzedaży? – konsekwencje zastosowania clientingu 
• Jakość obsługi klienta jako rynkowy atut firmy 
• Marchendising 
• Negocjacje handlowe – strategie i techniki 
• Networking – jak budować pozytywne relacje z klientami? 
• Nowoczesny menedżer sprzedaży –skuteczne kierowanie zespołem handlowców 
• Otwarcie w sprzedaży – strategie i techniki 
• Podstawy finansów dla pionów sprzedaży 
• Psychologia wywierania wpływu na klienta 
• Prezentacja handlowa – skuteczne techniki 
• Prospecting na zmieniającym się rynku 
• Skuteczne techniki sprzedaży 
• Skuteczne zarządzanie marką 
• Sprzedaż bezpośrednia 
• Sprzedaż business to business (b2b)  
• Techniki sprzedaży usług i produktów finansowych  
• Telemarketing 
• Umiejętności interpersonalne 
• Wystąpienia publiczne 
•  Zaawansowane techniki sprzedaży 
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SZKOLENIA W OBSZARZE KOMUNIKACJI 

Trudno wyobrazić sobie życie w społeczeństwie czy organizacji bez umiejętności 
komunikowania się z innymi. Proces komunikacji jest często kluczowy dla powodzenia 
przedsięwzięć. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrafimy skutecznie się 
komunikować. Czy potrafimy przekonać do swoich racji, pomysłu, produktu lub usługi. Czy 
komunikując się w stresie potrafimy sobie z nim poradzić. Na te oraz inne pytania odpowiedź 
stanowią proponowane przez nas poniższe szkolenia 

 
• Komunikacja interpersonalna (komunikacja pozytywna, komunikacja bez agresji, 

komunikacja w procesie sprzedaży okiem psychologa, komunikacja w 
konflikcie/kryzysie, elementy zarządzania komunikacją w projektach) 

• Jak mówić, aby inni słuchali, jak słuchać, aby mówili 
• Profesjonalne prezentacje w biznesie     
• Wystąpienia publiczne    
• Autoprezentacja – jak to zrobić pozytywnie i dobrze się z tym czuć 
• Skuteczne działanie – wydajność i motywacja   
• Skuteczne metody pracy ze stresem      
• Motywowanie – budowanie zaangażowania jednostki i zespołu (automotywacja, 

motywowanie współpracowników, podwładnych, zespołów zadaniowych) 
• Negocjacje w biznesie   
• Wywieranie wpływu    
• Trening kreatywności   
• Współpraca w zespołach zadaniowych (jak tworzyć zespół i skutecznie w nim 

współpracować) 
• Rozwiązywanie konfliktów, sytuacji trudnych, działanie w sytuacji trudnej 
• Dochodzenie do TAK, czyli sztuka negocjacji 
• Mediacje, facylitacje 
• Emocje – jak poprowadzić okręt podczas burzy i ciszy 
• Zarządzanie emocjami w sytuacjach nowych i trudnych (np. w sytuacji zmiany) 
• Asertywność jako postawa i sposób komunikacji 
• Agresja – werbalna, fizyczna, jak sobie radzić z zagrożeniami/wrogością (tu 

możliwość także treningu fizycznego – wersja praktyczna dla chętnych) 
• Rozwój kompetencji interpersonalnych – wyczulenie na otaczającą rzeczywistość 
• Warsztaty psychologiczne – doskonalenie wybranych umiejętności praktycznych 

(szkolenie prowadzone metodą warsztatu rozwojowego – mało teorii, dużo praktyki) 
• Jakość - Twoja wartość w pracy 
• Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji (w otoczeniu wewnętrznym i 

zewnętrznym) 
• Podstawy copywritingu 
• Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstów pisanych 
• Kultura słowa w kontaktach z Klientem 
• Erystyka, czyli sztuka przekonywania i dobierania trafnych argumentów 
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SZKOLENIA HR  

Głównym czynnikiem decydującym o rozwoju firmy oraz jej konkurencyjności jest 
wykwalifikowany i kompetentny kapitał ludzki. Odpowiednie zaangażowanie, kreatywność 
oraz identyfikacja zespołu z firmą zapewnia jej stabilność oraz wzrost wartości. Inwestycja w 
kadry i sprawne zarządzanie jest gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa 

 
• Rekrutacja i selekcja   
• Warsztat asesora    
• Testy w zarządzaniu zasobami ludzkimi   
• Modele kompetencyjne    
• Strategia HR 
• Systemy ocen okresowych    
• Programy rozwojowe   
• Badania opinii pracowników    
• Budowanie, planowanie i organizacja pracy zespołu 
• Coaching i mentoring – narzędzia podnoszenia efektywności pracy 
• Jak poprawić efektywność i motywować pracowników? 
• Zmiany w prawie pracy  
• Rentowność inwestycji w kapitał ludzki 
• Systemy wynagradzania i motywowanie personelu 
• Zarządzanie czasem pracy 
• Zarządzanie przez cele 
• Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 
•  Zarządzanie zespołem 
• Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji 
• Warsztaty antydyskryminacyjne - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 

SZKOLENIA FINANSOWE  

Rozwój instrumentów finansowych w Polsce, zmiany struktury własności przedsiębiorstw, 
aktualizacje przepisów podatkowych, groźba utraty płynności finansowej powodują 
konieczność doskonalenia wiedzy kadry zarządzającej finansami przedsiębiorstwa tak 
operacyjnej, jak i inwestycyjnej. Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu: 

 

• Finanse dla niefinansistów 
• Analiza finansowa – poziom podstawowy i zaawansowany 
• Controlling  
• Budżetowanie 
• Rachunek przepływów pieniężnych 
• Rachunkowość zarządcza 
• Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw 
• Metody wyceny przedsiębiorstw 
• Due Diligence 
• Zarządzanie finansami w grupie kapitałowej 
•  Biznes Plan 
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SZKOLENIA PRAWNE  

Nowe regulacje prawne dotyczące poszczególnych dziedzin życia społecznego, jak również 
wymogi dostosowania się do nich powodują konieczność nabywania wiedzy i umiejętności z 
zakresu nowych przepisów prawnych. 

 

• Zasady zawierania i negocjowania umów 
• Odpowiedzialność i kompetencje rady nadzorczej 
• Kodeks spółek handlowych 
• Nadzór właścicielski 
• Prawne aspekty fuzji i przejęć 
• Zabezpieczanie i odzyskiwanie należności 
• Restrukturyzacja 
• Ład dokumentacyjny 
• Prawo autorskie 
• Prawo zamówień publicznych 
• Kodeks postępowania administracyjnego 
• Pomoc publiczna 
• Podatek VAT, PIT, CIT 
• Prawo pracy 
• Prawo upadłościowe i naprawcze 
• Ochrona danych osobowych 
• Prawo budowlane 
• Warunki Kontraktowe FIDIC 

 

 

SZKOLENIA J ĘZYKOWE  

Szkolenia skierowane do osób, które chciałyby nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności 
swobodnego prowadzenia korespondencji i komunikacji biznesowej oraz sporządzania 
i rozumienia dokumentów prawnych w języku obcym. Dzięki zapoznaniu się z wybranymi 
zagadnieniami biznesowymi uczestnicy poszerzą swoją znajomość słownictwa biznesowego, 
którą będą mogli wykorzystać w praktyce. 

 
• Business English – contract law and negotiations in English 
• Business English – dokumentacja korporacyjna 
• Business English in Finance and Banking 
• Business English – biznesowa komunikacja pisemna 
• Business English – efektywne prezentacje po angielsku 
• Business English – skuteczna komunikacja telefoniczna 
• Business English – podstawy komunikacji biurowej 
• Business English – profesjonalna obsługa klienta 
• Niemiecki w biznesie 
• Rosyjski w biznesie 
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SZKOLENIA INFORMATYCZNE  

Szkolenia mają na celu podnoszenie kompetencji informatycznych użytkowników systemów 
komputerowych. Różnorodność oferowanych szkoleń i kursów zapewnia zdobycie 
potrzebnej wiedzy, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak też 
w prywatnych zmaganiach z programami komputerowymi. Proponujemy następujące tematy 
szkoleń: 

 
• Access (podstawy i dla zaawansowanych) 
• Budżetowanie w projekcie  
• Excel (podstawy i dla zaawansowanych) 
• Internet i poczta elektroniczna w firmie 
• Microsoft Outlook (podstawy i dla zaawansowanych) 
• MS FrontPage (podstawy i dla zaawansowanych) 
• MS Power Point - tworzenie prezentacji 
• MS Word (podstawy i dla zaawansowanych) 
• Podstawy tworzenia witryn www za pomocą HTML 
• Podstawy użytkowania komputera w biurze 
• Podstawy zarządzania projektami 
• Zarządzanie projektami w wybranej metodologii PRINCE2™, PMP 
• Zarządzanie przedsięwzięciami z wykorzystaniem MS Project 
• MS Windows Server 2008 R2, 2012 & 2012 R2 
• MS Exchange 2010 & 2013 
• MS SharePoint 2010 & 2013 
• MS Windows 7, 8.1,10 
• MS Office 365 
• MS Azure 
• PowerShell 
• Public Key Infrastructure and Digital Signatures 
 
 
 

SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
 
Administracja publiczna to specyficzna branża, która ma niezwykle określone potrzeby 
szkoleniowo-rozwojowe. Z tego powodu nasze propozycje szkoleniowe dla tej grupy 
odbiorców ujeliśmy osobno. 

 
• Zamówienia publiczne 
• Protokół dyplomatyczny i wizerunek w administracji 
• Partnerstwo publiczno-prywatne 
• Kodeks postępowania administracyjnego 
• Rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE 
• Zarządzanie czasem w realizacji zadań w urzędzie 
• Oceny okresowe w służbie cywilnej 
• Public relations w administracji publicznej 
• Komunikacja wewnętrzna w służbie urzędu 
• Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie 
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• Obsługa trudnego klienta 
• Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 
• Zarządzanie projektami z wykorzystaniem wybranej metodyki 
• Budowa wizerunku instytucji i urzędów 
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie 
• Zarządzanie zmianą 
• Zarządzanie ryzykiem 
• Warsztaty antystresowe dla urzędników 
• Kierowanie zespołem w administracji 
• Współpraca zespołu zadaniowego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego 
• Przywództwo sytuacyjne – szkolenie dla managerów z zakresu motywowania i 

zarządzania zespołu administracji publicznej 
• Budowanie strategii komunikacji i zarządzania wiedzą w zespole 
• Rozwiązywanie konfliktów w zespole  
• Efektywna współpraca w zespole realizującym zadania z zakresu promocji 

zatrudnienia 
• Perswazja i radzenie sobie z manipulacjami w urzędzie 
• Odpowiedzialność i etyka w urzędzie 
 

 
 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – BRAN ŻOWE  
– PROWADZIMY INDYWIDUALNE PROJEKTY M.IN. DLA:  

 
• Banków i instytucji finansowych 
• Przedstawicieli wolnych zawodów  
• Przemysłu energetycznego 
• Przemysłu farmaceutycznego 
• Przemysłu ciężkiego  
• Firm produkcyjnych, handlowych i usługowych 
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5. COACHING 

„Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało Ci dane” – Milton Ericson 

 

Coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym 

wykorzystaniu jego potencjału  na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching 

odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chce się 

skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń 

pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym 

określeniu celów i sposobów ich realizacji. 

Podczas coachingu stawiamy pytania, inspirujemy i wspieramy leaderów w odważnym 

tworzeniu świata biznesu. Dbamy o wysokie standardy pracy, etykę i wartości, dlatego 

zachęcamy do działań w zgodzie ze sobą oraz w otwartości i tolerancji dla odmiennych 

poglądów. Stawiamy na twórcze metody pracy, interdyscyplinarność, innowacyjność, 

kreatywność, adaptacyjność i samoprzywództwo (autorozwój). Wierzymy, że początkiem 

każdej transformacji jest samoświadomość i zmiana postaw w nas samych. 

 

 

Korzy ści z coachingu: 

 

Dzięki coachingowi pojedyncze osoby i organizacje szybciej się rozwijają i skuteczniej 

osiągają zamierzone rezultaty. 

 

Podczas indywidualnych sesji coachingowych:  

• sprecyzujesz swoje cele, 

• stworzysz atrakcyjną wizję tego, co chcesz osiągnąć, 

• odkryjesz swoje najgłębsze wartości, 

• skonfrontujesz się ze swoimi ograniczającymi przekonaniami, 

• rozwiniesz umiejętności podejmowania trafnych decyzji, 

• krok po kroku zaplanujesz swoje działania, 

• wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację, 

• dotrzesz do własnych, niepowtarzalnych odkryć i rozwiązań, 

• poznasz narzędzia i techniki wspierające skuteczne osiąganie celów. 
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6. PROJEKTY DORADCZO-SZKOLENIOWE 

 

Realizowane przez nas projekty dostosowywane są do zidentyfikowanych przez naszych 

specjalistów indywidualnych potrzeb klienta (handtailored). Zajęcia prowadzone są przez 

specjalistów/praktyków z określonych dziedzin na podstawie licznych studiów przypadków 

(case studies). Mają one na celu rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych 

w kluczowych dla przedsiębiorstwa dziedzinach. 

 

Opracowujemy kompleksowe systemy edukacyjne , sprzyjające efektywnemu 

wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy. Mają one charakter ścieżki kształcenia 

personelu dostosowanej do fundamentalnych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. 

 

Korzy ści z organizacji projektów szkoleniowo-doradczych: 

• optymalizacja budżetu szkoleniowego,  

• dopasowanie do potrzeb firmy i branży,  

• elastyczny dobór czasu, miejsca, osób prowadzących i programu szkoleniowego,  

• pomoc w skutecznym zarządzaniu i integracji zespołu,  

• analiza przypadków pochodzących z bieżącej działalności firmy,  

• podniesienie poziomu zadowolenia i motywacji pracowników,  

• gwarancja osiągnięcia zakładanych rezultatów,  

• optymalny zwrot z inwestycji szkoleniowej, 

• gwarancja bezpłatnych konsultacji doszkoleniowych,  

• nastawienie na sukces. 
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ETAP PRZYGOTOWANIA PROJEKTU  

 

6.1. CELE PROJEKTU  

 

Określenie głównego celu projektu jest niezbędne jeśli realizowany  projekt ma efektywnie 

odpowiadać na zapotrzebowanie Klienta, stanowić wartość i wspomóc rozwój. 

Właściwe określenie celu projektu bezpośrednio determinuje dobór treści i metod 

szkoleniowych, kadry trenerskiej oraz dodatkowych działań w projekcie wzmacniających 

przekaz edukacyjno-rozwojowy. Bez jasno określonych celów projekt przestaje być 

projektem dedykowanym, tworzonym na miarę, zgodnie z potrzebami Klienta. 

Konkretnie określone cele przekładają się na udany projekt, z którego wynika zmiana w 

organizacji Klienta, a więc w szczególności na:  

• wzmocnienie strategii firmy,  

• zwiększenie elastyczności organizacji,  

• poprawę konkurencyjności, 

• przyspieszenie rozwoju biznesu dzięki rozwojowi potrzebnych umiejętności i 

kompetencji pracowników,  

• wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy na rynku. 

 

Przedstawiony na kolejnej stronie graf wizualizuje standard realizacji projektów   

HR ACCELERATE 
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ZAKRES PROJEKTU – PROPONOWANY PRZEBIEG PROCESU  

 

A) Spotkanie „rozpoznawczo-integracyjne” 

 

 

 

 

B) Analiza potrzeb szkoleniowych 

 

 

 

 

C) Realizacja szkoleń w ramach projektu 

 

 

 

 

D) Doradztwo indywidualne i/lub grupowe 

 

 

 

 

E) Prace końcowe 

• Raport z realizacji projektu  

• Stworzenie indywidualnych planów szkoleń  

i rozwoju 
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Etapy przebiegu procesu - omówienie:  

 

Etap I – Analiza Potrzeb Szkoleniowych  

 

Cele:  

• doprecyzowanie potrzeb z punktu widzenia spodziewanych korzyści biznesowych dla 

Zamawiającego i uczestników,  

• poszerzenie wiedzy na temat charakteru pracy uczestników, zróżnicowania, sposobu 

zarządzania nimi i praktycznych zastosowań wiedzy oraz umiejętności zdobytych 

podczas szkoleń,  

• poznanie szczegółowych wymogów formalnych projektu, w ramach którego będą 

realizowane szkolenia,  

•  uzgodnienie sposobu i treści komunikacji projektu do uczestników i ich przełożonych.   

 

Działania:  

• spotkanie z osobami organizującymi projekt – przedstawicielami działu HR, 

przełożonymi uczestników,  

• rozmowy telefoniczne z uczestnikami, 

• poznanie zawartości dotychczasowych szkoleń, jakie przeszli uczestnicy, a zwłaszcza 

modeli i narzędzi, których stosowania nauczyli się poprzednio,  

• zebranie materiałów pozwalających na dostosowanie ćwiczeń do potrzeb 

uczestników.  

 

Etap II – Przygotowanie diagnozy przypadku  

• Opracowanie na podstawie wyników diagnozy zawartości:  

− programu, warsztatów, treści zadań przygotowawczych i wdrożeniowych oraz     

ćwiczeń,  

− ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych,  

− materiałów dydaktycznych, które zostaną użyte podczas szkolenia.  

• Uzgodnienie z osobami odpowiedzialnymi za projekt ostatecznej wersji programu, 

zadań.   
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Etap III – Realizacja projektu  

• Przeprowadzanie testu wstępnego  

• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych 

• Przeprowadzenie testu końcowego 

• Realizacja przez uczestników zadania wdrożeniowego  

• Konsultacje telefoniczne i/lub e-mailowe   

 

Etap IV – Ewaluacja i Raport poszkoleniowy. Podsumowanie i rekomendacje dalszych 

działań rozwojowych  

 

Działania:  

• opracowanie przez dedykowanego trenera zbiorczego raportu poszkoleniowego 

zawierającego rekomendacje dotyczące dalszego kierowania rozwojem uczestników i 

podnoszenia ich efektywności, 

• opracowanie zestawienia z ankiet uczestników.   

 

 

6.2. WYBRANE METODY SZKOLENIOWE  

 

Główne założenie metodologiczne naszych szkoleń to prowadzona interaktywnie nauka 

przez doświadczenie.  

Oznacza to, że pierwszym etapem nauki jest doświadczenie przez uczestników pewnych 

mechanizmów na sobie (np. dzięki przeprowadzeniu odpowiednio dobranej gry). Następnie 

wyciągają oni – z pomocą trenera – wnioski z tego przeżycia i uczą się przekładać je na 

codzienne sytuacje, jakie spotykają w swoim życiu zawodowym.  

Wszystkie zajęcia prowadzimy w formie warsztatów z wykorzystaniem różnorodnych metod 

aktywizujących. Dzięki temu uczestnicy mocniej angażują się w zajęcia, szybciej zaczynają 

rozumieć nowe dla nich kwestie i chętniej oraz efektywniej wdrażają nabyte umiejętności do 

codziennej pracy.  

Poniżej znajdą Państwo opis niektórych stosowanych przez nas metod szkoleniowych 

 

 

 

Symulacje z podziałem na role 
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Scenki odgrywane na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza opartego na 

realnych sytuacjach zawodowych uczestników. Pozawalają identyfikować mocne strony i 

obszary do poprawy oraz generować sposoby pracy nad rozwojem. Dodatkowym atutem tej 

metody jest uczenie grupy dawania sobie nawzajem wsparcia i pomocy.     

 

Studium przypadku  

Analiza opisu sytuacji problemowej (na podstawie rzeczywistych problemów zawodowych 

uczestnika). Poza znajdowaniem nowych dróg wyjścia z trudnych sytuacji, metoda ta 

pozwala ćwiczyć umiejętność twórczego podejścia do rozwiązywania problemów, które 

często w firmach traktowane są w sposób rutynowy.  

 

Demonstracja prowadzącego (miniwykład)  

Pokaz trenera mający na celu zaprezentowanie pewnej umiejętności oraz jej końcowego 

efektu. Nierzadko trener demonstruje także „antyprzykład” – często występujące 

zachowania, które wyjątkowo nie sprzyjają uzyskaniu pożądanego efektu. Dodatkowym 

efektem szkoleniowym demonstracji jest ośmielenie i zachęcenie uczestników do 

samodzielnego wykonywania zadań podczas symulacji.  

 

Dyskusja moderowana przez trenera 

Wspólne wypracowanie konkretnych rozwiązań wspierane poprzez określone pytania i 

zachęcanie do aktywnego podawania pomysłów.  

 

Kwestionariusze samooceny 

Indywidualnie wypełniane ankiety pozwalające weryfikować własne kompetencje oraz 

planować i kontrolować postępy.  

 

Gry i zabawy symulacyjne  

Odpowiednio dobrane zadania, dzięki którym uczestnicy mają możliwość prawdziwie 

„poczuć” konkretne sytuacje i ich wpływ na własne emocje czy sposób postrzegania świata. 

W efekcie szybciej rozumieją mechanizmy kierujące ludźmi w określonych sytuacjach 

zawodowych.    
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7. DORADZTWO ORGANIZACYJNE  

Ostateczną funkcją zarządzania jest zarządzanie pracownikiem i pracą. Pracę trzeba 

wykonać, a środkami, którymi się ją wykonuje, są pracownicy (...). Oznacza to taką 

organizację pracy, która będzie najwłaściwsza dla istot ludzkich, i taką organizację ludzi, 

która uczyni ich pracę najbardziej produktywną i efektywną. (Peter F. Drucker) 

 

HR ACCELERATE  realizuje następujące projekty doradcze w organizacjach: 

 

7.1. System ocen pracowników  

System okresowych ocen pracowniczych (SOOP) jest niezbędny, by efektywnie i 

kompleksowo zarządzać organizacją, zarówno zasobami personalnymi, jak i procesami. Jest 

to skuteczne narzędzie umożliwiające badanie pracowników pod względem ich efektywności, 

potencjału rozwojowego czy aspiracji. Oceny pracownicze służą planowaniu zatrudnienia, 

ruchów kadrowych, ustalaniu ścieżek kariery oraz wysokości wynagrodzeń czy premii. 

Posiadają funkcję kontrolną, motywacyjną, organizacyjną i administracyjną. 

Zaprojektujemy i wdrożymy system okresowej oceny pracowników w Państwa organizacji, 

zawierający kryteria ilościowe i jakościowe, bazujący na modelu kompetencji oraz 

określonych celach SMART. 

 

7.2. Systemy motywacyjne  

Sukces każdej firmy, która zatrudnia pracowników, zależy w dużej mierze od ich 

zaangażowania i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dowiedzione jest, że im bardziej 

pracownik jest zmobilizowany i zmotywowany do działania, tym bardziej wydajnie wypełnia 

swoje funkcje zawodowe. Coraz częstszym rozwiązaniem, po które sięgają przedsiębiorcy, 

są systemy motywacyjne dla pracowników, mające na celu poprawę ich samopoczucia oraz 

docenienie ich wkładu w wykonywaną pracę. Dla pracodawcy może to nieść wiele korzyści w 

postaci zwiększenia zaangażowania w powierzone zadania. 

Każdy system motywacyjny powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki i 

branży danej organizacji. Dlatego do projektowania takiego systemu podchodzimy 

indywidualnie poprzez dokładną analizę potrzeb organizacji.  Dzięki dokładnemu 

rozpoznaniu środowiska pracy i specyfiki działalności będziemy mogli  dobrać optymalny 

system motywacji dla pracowników Państwa firmy. 

 



  

 

 

HR ACCELERATE 

ul. Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

 

NIP 1354763456 

REGON 34567834 

 

tel. +48 22 274 29 31 

mob. +48 695 774 070 

 

biuro@hr-accelerate.pl 

ww.hr-accelerate.pl 

 

7.3. Audyt organizacyjny  

Audyt organizacyjny pozwala na obiektywne i rzetelne spojrzenie na organizację i jej 

funkcjonowanie oraz stanowi podstawę realizacji większości projektów doradczych. 

Umożliwia przeanalizowanie struktury i procesów w organizacji zachodzących, określenie 

ewentualnych słabych punktów (obszarów do rozwoju) i „wąskich gardeł”. Informacje 

zebrane z audytu będą w kolejnym kroku stanowiły podstawę do planowania zmian i działań 

naprawczych. 

W zależności od zakresu projektu i potrzeb organizacji oferujemy przeprowadzenie takiego 

audytu w Państwa firmie. 

 

7.4. Opisy stanowisk pracy  

Opis stanowiska pracy pełni rolę formalnego dokumentu przypisującego do każdego 

stanowiska określony zakres zadań, odpowiedzialności oraz uprawnień. Jest on źródłem 

wiedzy na temat specyfiki pracy na danym stanowisku, miejsca tego stanowiska w strukturze 

oraz w hierarchii organizacyjnej. Analiza opisów stanowisk jest jednym z podstawowych 

etapów projektów dotyczących audytu organizacyjnego.  

 

7.5. Profile kompetencyjne  

Profile kompetencyjne pomagają odpowiedzieć na pytanie, jakie kompetencje są 

najistotniejsze z punktu widzenia efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku 

oraz jaki poziom biegłości jest wymagany. 

Stworzenie profilu kompetencyjnego pozwoli uzyskać informację dotyczącą efektywności 

pracownika na danym stanowisku:  

• czy pracownik na danym stanowisku posiada niezbędną wiedzę? 

• czy pracownik na danym stanowisku posiada odpowiednie umiejętności? 

• jaką postawę reprezentuje w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz 

swojego zakresu obowiązków? 

• jak pracownik na danym stanowisku wykorzystuje posiadaną wiedzę i umiejętności w 

praktyce? 

 

Ustalenie  poziomu pożądanych kompetencji dla danego stanowiska pracy pozwoli  w 

późniejszym okresie opracować dla pracownika plan jego rozwoju, będący podstawą 

dalszych szkoleń lub jego własnej pracy rozwojowej. Profile kompetencyjne stanowią punkt 

wyjścia do opracowania modelu kompetencyjnego organizacji.  
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7.6. Wartościowanie kompetencji  

Wartościowanie kompetencji to proces polegający na ocenie i określeniu relatywnej wartości 

kompetencji pracownika: twardych (wiedzy, umiejętności) i miękkich (stanowiących mierzalne 

tło zachowań, postaw, sukcesów i porażek) z uwzględnieniem specyficznej dla danego 

przedsiębiorstwa struktury stanowisk, oczekiwań i celów danej firmy wobec pracownika. Jest 

punktem wyjścia do stworzenia takiego systemu wynagradzania, który bezpośrednio wiąże 

płace z kompetencjami pracownika, a nie z jego stanowiskiem.  

 

7.7. Wartościowanie stanowisk pracy  

Wartościowanie stanowisk pracy polega na wycenie pracy wykonywanej na poszczególnych 

stanowiskach w organizacji. Celem wartościowania jest określenie złożoności pracy na 

poszczególnych stanowiskach wyrażonej wartością punktową, która jest pochodną oceny 

stanowiska poprzez pryzmat przyjętych kryteriów wartościowania.  

 

7.8. Systemy zarz ądzania kompetencjami  

Zarządzanie kompetencjami obejmuje określanie standardów kompetencyjnych, planowanie i 

organizowanie działań związanych z kształtowaniem kompetencji w organizacji, inspirowanie 

i motywowanie ludzi w kierunku doskonalenia zawodowego i podejmowania się nowych bądź 

szerszych ról organizacyjnych, a także kontrolę przebiegu związanych z tym procesów.  

 

7.9. System wynagrodze ń 

Dobrze skonstruowany system wynagrodzeń ułatwia znalezienie wysoko wykwalifikowanych 

pracowników oraz utrzymanie w firmie już zatrudnionych i mobilizuje ich do lepszej pracy.  

Proponujemy doradztwo w zakresie stworzenia sprawnego systemu wynagrodzeń poprzez 

skonstruowanie strategii wynagradzania, określającej zasady ustalania wysokości 

wynagrodzeń, poziom płac w odniesieniu do rynku, strukturę płac. Pomożemy wdrożyć 

procedury administracyjne w zakresie planowania, naliczania, wypłacania i monitorowania 

wynagrodzeń.  
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8. DORADZTWO PERSONALNE 

 

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy 

kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. 

(J. D. Rockefeller) 

 

W ramach HR ACCELERATE  realizujemy następujące rodzaje projektów z zakresu 

doradztwa personalnego:  

 

 

8.1. Audyt personalny  

Audyt kompetencyjny  (audyt personalny) polega na diagnozie i ocenie umiejętności 

zawodowych oraz określeniu postaw oraz typów motywacji budujących kompetencje 

pracownika i/lub kandydata. Celem audytu jest efektywne zbadanie potencjału i możliwości 

indywidualnego wzrostu i rozwoju poszczególnych pracowników.  

Pierwszym krokiem audytu jest wykonanie analizy funkcjonalnej stanowisk – czyli określenie, 

jakie umiejętności są potrzebne na każdym stanowisku pracy. Następnie za pomocą 

wywiadów, testów, zadań bada się poziom kompetencji u pracowników i wyniki porównuje z 

wynikami analizy, szukając rozbieżności. W zależności od konkretnego celu audytu (np. 

ocena potencjału pracowników, ocena kompetencji miękkich, twardych) poszczególne 

elementy składowe audytu mogą się różnić, zawsze jednak chodzi o porównanie zasobów 

posiadanych tu i teraz z założonymi celami/potrzebami. 

 

HR Accelerate w proponowanym projekcie audytu personalnego wykorzystuje następujące 

narzędzia badawcze: 

 

• Development Center -  metoda oceny potencjału i kompetencji pracowników. Pozwala 

na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika, jak i całego zespołu jako 

grupy. W trakcie sesji DC osoby prowadzące DC (asesorzy) obserwując pracowników 

w trakcie wykonywania zadań indywidualnych i grupowych oceniają ich zachowanie i 

uwidaczniające się kompetencje. 

• Analiza Indywidualna Extended DISC - zaawansowane narzędzie służące do diagnozy 

naturalnych predyspozycji i talentów. Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje 

naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne 
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strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne 

obszary do pracy nad sobą. 

• Testy osobowości są to narzędzia psychometryczne dostarczające najbardziej 

zaawansowany poziom wiedzy i technologii w zakresie oceny potencjału 

indywidualnego w celu zwiększenia efektywności jednostek i organizacji. 

• Ocena 360 stopni – metoda oceny kompetencji pracownika, dokonywana z wielu 

perspektyw pracowniczych relacji. Najczęściej stosowana jest przy audycie 

kompetencji managerskich. 

• Wywiad kompetencyjny – jako ocenę kompetencji zawodowych pracowników biorących 

udział  w wywiadzie, sprawdzenie nastawienia pracowników do wykonywanych zadań, 

analizowanie zaangażowania w pracę oraz możliwości rozwoju w strukturach firmy 

zgodnie z założonymi planami. 

 

8.2. Assessment Center  

Assessment Center   jest nowoczesną metodą oceny potencjału i kompetencji pracowników, 

charakteryzującą się wysokim stopniem obiektywności. Pozwala na określenie mocnych i 

słabych stron każdego pracownika/kandydata z osobna, jak i całej grupy. Celem AC jest 

zbadanie ustalonych, odpowiadających wymaganiom organizacji kompetencji 

poszczególnych pracowników/kandydatów. 

 

Charakterystyka sesji Assessment Center: 

Interaktywność i różnorodność metod stosowanych w AC stanowi podstawowe cechy tej 

metody. Standardowa sesja Assessment Center trwa do 8 godzin. Podczas niej grupa 

uczestników (kilka – kilkanaście osób) wykonuje szereg zadań pozwalających zweryfikować 

kluczowe kompetencje pożądane przez pracodawcę. Zadania mają charakter indywidualny 

lub grupowy, a ich przedmiot jest bardzo zróżnicowany – od konstruktorskich po symulacje 

decyzji menedżerskich. W trakcie realizacji Assessment Center uczestnicy mają bezpośredni 

kontakt ze sobą, wykonując zadania wymagające współpracy w działaniach lub rywalizacji 

przy ich realizacji. Podczas realizacji sesji AC, oprócz poziomu kompetencji poszczególnych 

uczestników, łatwo obserwować dynamikę całej grupy. Możliwość zestawienia ze sobą zadań 

zespołowych z zadaniami indywidualnie wykonywanymi dostarcza informacji do analizy 

preferencji uczestnika odnoszących się do formy pracy, preferencji przy jej wykonywaniu. 
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8.3. Przeciwdziałanie mobbingowi  

Przeciwdziałanie mobbingowi. Wystąpienie mobbingu w firmie niesie ze sobą wiele 

negatywnych konsekwencji zarówno dla ofiary mobbingu, jak i dla całego zespołu oraz 

organizacji (m.in. spadek motywacji, złe relacje, większe absencje chorobowe, utrata 

wartościowych pracowników, groźba pozwu oraz wypłata odszkodowań, zły wizerunek 

pracodawcy). Według badań aż kilkanaście procent Polaków przyznaje, że stało się ofiarami 

szykanowania/nękania w miejscu pracy. Niestety, większość pracodawców nie przywiązuje 

należytej wagi do tego problemu, choć zgodnie z artykułem 94 Kodeksu Pracy „Pracodawca 

jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi”. Oznacza to obowiązek podjęcia odpowiednich 

działań zapobiegających występowaniu przemocy psychicznej w miejscu pracy. 

W ramach takich działań proponujemy wdrożenie niezbędnych procedur zapobiegających 

mobbingowi w organizacji. Ponadto oferujemy przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu wraz 

z planem komunikacji, co pozwoli lepiej zrozumieć to zagadnie zarówno przez pracowników, 

jak i ich przełożonych. Wypracowane na warsztatach rozwiązania zostaną  

zaimplementowane w firmie i z czasem zakorzenione w kulturze organizacji. 

 

 

8.4. Outsourcing HR  

Outsourcing funkcji personalnej  polega na zlecaniu niezależnym dostawcom 

zewnętrznym bądź specjalistycznym firmom, zajmującym się świadczeniem usług lub 

sprzedażą na zasadzie stałej współpracy, wykonywania zadań z zakresu funkcji personalnej, 

które zwykle są realizowane przez pracowników przedsiębiorstwa.  

 W tym przypadku oferujemy przejęcie koordynacji wszystkich procesów HR – od budowania 

zespołu i rekrutację po administrację personalną. Proponujemy też czasową współpracę z 

Interim HR Managerem, który pomoże zbudować wszystkie procesy HR w firmie lub 

zrekrutować niezbędnych pracowników HR, którzy przejmą później te funkcje. 

 

Korzyści z outsourcingu HR: 

• możliwość koncentracji na „corebusinessie” i HR strategicznym, 

• oszczędność kosztów pracowniczych i administracyjnych, 

• standaryzacja i zgodność z przepisami (gwarancja prawidłowości procesów HR), 

• łatwy dostęp Firmy do wiedzy i kompetencji z zakresu przepisów prawa pracy, 

• opieka kompetentnych specjalistów, 

• możliwość wykonania audytu i analizy posiadanej dokumentacji personalnej. 
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8.5. Outplacement  

Outplacement  jako program szkoleniowo-doradczy to narzędzie, po które sięgają firmy 

planujące przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia. Jego głównym celem jest 

złagodzenie skutków, jakie pociągają za sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i dla 

całej firmy. 

Jeśli planują Państwo takie zmiany w swojej organizacji, zaprojektujemy kompleksowy 

system wsparcia Państwa firmy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień 

pracowników. W  ramach outplacementu oferujemy programy skierowane do osób 

zwalnianych, od dyrektorów zarządzających po kadrę wykonawczą. Przygotujemy 

systemowe rozwiązanie, a jednocześnie zindywidualizowany program wsparcia dla 

pracowników poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pomoc w 

znalezieniu nowej pracy. 

 

 

8.6. Badanie opinii pracowników  

Badanie opinii pracowników   dostarcza cennej wiedzy o organizacji. To pracownicy wiedzą 

o firmie najwięcej, oni też pierwsi dostrzegają potencjalne problemy. Aby z korzyścią dla firmy 

wykorzystać ich wiedzę, warto wcześniej poprosić o wyrażenie swojego zdania. Opinie 

pracowników o wykonywanej przez nich pracy i sytuacji firmy są dla każdego pracodawcy 

informacją bezcenną. 

Oferujemy przeprowadzenie  badań opinii pracowników z zastosowaniem narzędzia online 

i/lub wywiadów sformalizowanych. Projekt prowadzimy kompleksowo, począwszy od 

dostosowania narzędzia do organizacji i sytuacji, po realizację badania, dostarczenie raportu 

oraz propozycję programów naprawczych. 

 

W zależności od potrzeb mogą to być następujące badania: 

• badanie satysfakcji z pracy, 

• badanie satysfakcji z wynagrodzenia, 

• badanie równowagi praca – życie prywatne, 

• ocena poziomu stresu zawodowego, 

• badanie zaangażowania w pracę, 

• badanie występowania dyskryminacji w firmie, 

• badanie występowania zachowań o charakterze mobbingu.  
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9. REKRUTACJA I EXECUTIVE SEARCH  

 

Wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu kandydatów na określone stanowiska pracy 

oraz w weryfikacji ich kwalifikacji i kompetencji. 

 

REKRUTACJA I SELEKCJA  

Realizując zlecenia rekrutacji i selekcji na terenie całego kraju, docieramy do kandydatów 

bazując przede wszystkim na metodzie directsearch, ogłoszeniach w mediach 

ogólnopolskich, portalach pracy i stronach branżowych, wykorzystujemy również własną 

bazę danych oraz szeroką sieć kontaktów.  

 

W ramach rekrutacji i selekcji realizowane są takie usługi jak: 

 

9.1. Selekcja aplikacji  

Pozwala oszczędzić czas, który normalnie jest przeznaczany na analizę aplikacji, 

napływających w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie w mediach lub Internecie. Usługa 

polega na wstępnej selekcji nadesłanych aplikacji na podstawie profilu stanowiska i 

przekazaniu Klientowi aplikacji jedynie tych osób, które spełniają wymogi formalne 

(wykształcenie, określone doświadczenie, znajomość języków itp.). 

 

9.2. Analiza baz danych  

Realizując usługę analizy bazy danych, dokonujemy szczegółowego przeglądu 

zgromadzonych w naszej bazie aplikacji pod kątem wymagań Klienta. Wybrane osoby są 

informowane o trwającej rekrutacji i w razie  ich zainteresowania ofertą przeprowadzane są z 

nimi skrócone wywiady telefoniczne. Dokumenty osób, których dane są zbieżne z treścią 

oferty, są przesyłane do Klienta. 

 

9.3. Pełna rekrutacja  

W ramach usługi rekrutacji i selekcji dokonujemy oceny kandydatów na podstawie: 

• wywiadów zawodowych, 

• wywiadów kompetencyjnych/behawioralnych, 

• testów psychometrycznych, 

• oceny zintegrowanej kandydata (Assessment Center), 

• oceny znajomości języków obcych. 
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Jako rezultat Klient otrzymuje raport zawierający obiektywną ocenę kandydata z 

wyszczególnieniem słabszych i mocniejszych stron oraz analizę poziomu natężenia 

badanych kompetencji. 

 

9.4. EXECUTIVE SEARCH 

Silni leaderzy budują silne organizacje, dlatego rekrutację managerów wysokiego szczebla 

warto powierzyć profesjonalistom. Nasi konsultanci ze względu na znajomość rynku, rozległą 

bazę danych oraz prowadzony na szeroką skalę networking docierają bezpośrednio do 

najlepszych menedżerów. 

Taka forma rekrutacji ma szczególne znaczenie, gdyż zazwyczaj utalentowany manager 

rzadko sam aktywnie poszukuje pracy, trzeba więc do niego dotrzeć poprzez mniej 

konwencjonalne metody, w których specjalizują się nasi konsultanci. 

Nasze projekty realizujemy na podstawie konsultowanych z klientem list docelowych (target 

list). 

 

Korzyści, które otrzymuje Klient: 

• analiza rynku, dotarcie do kandydatów i identyfikacja ich dostępności, 

•  wywiady kompetencyjne/behawioralne prowadzone przez doświadczonych 

psychologów, 

• dokładne sprawdzenie wiarygodności kandydata i zbadanie referencji, 

• raport opisujący kompetencje każdego kandydata, 

• stały kontakt z Klientem i kandydatem w trakcie i po zakończeniu projektu, 

• doradztwo na etapie podejmowania finalnych decyzji. 
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10. INTERIM MANAGEMENT 

Jedną z coraz bardziej popularnych usług jest Interim Management, który także znalazł się w 

naszej ofercie. 

Interim Manager to osoba, która pozwala firmie szybko i w efektywny sposób zainicjować i 

skutecznie wdrożyć zmiany, które bezpośrednio przekładają się na zdobycie przewagi 

konkurencyjnej na rynku. Interim Manager działa wewnątrz organizacji w ściśle określonym 

czasie, koniecznym do zrealizowania konkretnego projektu. Jego cel jest wcześniej 

zdefiniowany i nakierowany na osiągnięcie konkretnych rezultatów biznesowych. Mogą to 

być: poprawa współpracy w zespole managerskim, zbudowanie sił sprzedaży, 

stworzenie/rozwój Centrum Usług Wspólnych (SSC), wdrożenie nowego systemu motywacji i 

premiowania, zmiana struktury i optymalizacja zatrudnienia itp. Zazwyczaj taka współpraca 

jest oparta na partycypacji w ryzyku i zysku – w odniesieniu do zamierzonego efektu. 

Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w 

danym obszarze i realizacja konkretnego celu. 



  

 

 

HR ACCELERATE 

ul. Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

 

NIP 1354763456 

REGON 34567834 

 

tel. +48 22 274 29 31 

mob. +48 695 774 070 

 

biuro@hr-accelerate.pl 

ww.hr-accelerate.pl 

 

HR ACCELERATE - KONTAKTY  

 

Adres:  ul. Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

e-mail:  biuro@hr-accelerate.pl 

tel.:  22 274 29 31  +48 695 774 070 

strona web:  www.hr-accelerate.pl 

 

Beata Molska – Dyrektor Zarz ądzający  

tel.: +48 665 557 417  

e-mail:  beata.molska@hr-accelerate.pl  

 

 

Marta Kazana – Dyrektor projektów strategicznych 

tel.:  +48 668 339 639 

e-mail:  marta.kazana@hr-accelerate.pl 



W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

HR ACCELERATE
ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa
biuro@hr-accelerate.pl

TEL. 22 274 29 31,  +48 695 774 070
www.hr-accelerate.pl

Beata Molska – Dyrektor Zarządzający 
beata.molska@hr-accelerate.pl

+48 665 557 417

Marta Kazana-Piętka – Dyrektor projektów strategicznych
marta.kazana@hr-accelerate.pl

+48 668 339 639
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