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Project HiPAir to partnerstwo strategiczne 
współfinansowane przez program Komisji 

Europejskiej ERASMUS+, powstałe na bazie 

współpracy między partnerami z Polski, Portugalii, 
Hiszpanii i Turcji we wrześniu 2015 r. Jego celem 

jest rozwój umiejętności i wysoce 

efektywnych praktyk pracy, w szczególności 
wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
sektora lotniczego. Zamierzeniem projektu jest:  

 Zwiększenie efektywności kształcenia i 

szkolenia zawodowego (VET) w sektorze 

lotniczym;  

 Zmniejszenie niedopasowania umiejętności 

w sektorze lotnictwa, zwłaszcza w obszarze 

kompetencji menedżerskich w celu poprawy 

efektywności zarządzania personelem w MŚP;  

 Rozwój umiejętności transwersalnych osób 

biorących udział w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym (VET) przy wykorzystaniu 

innowacyjnych metod, które implikują większe  

 

zaangażowanie i aktywny udział w procesie uczenia 

się i rozwoju.  

Aby osiągnąć cel związany z umiejętnościami 

menedżerów, projekt HiPAir koncentruje się na 

określeniu wysoce efektywnych praktyk pracy 

(HPWP), po to aby je rozpowszechniać i promować 

ich stosowanie wśród europejskich MŚP, wskazując 

na znaczenie innowacyjnych praktyk zarządzania 

dla optymalizacji potencjału firm z sektora 

lotniczego.  

Dlatego też HiPAir ma na celu opracowanie 

programów i materiałów szkoleniowych 

dotyczących najważniejszych aspektów procesu 

wdrażania HPWP w przedsiębiorstwach. Zgodnie z 

celami projektu HiPAir,  szkolenia i materiały 

szkoleniowe powinny być skierowane bezpośrednio 

do menedżerów firm z sektora MŚ w przemyśle 

lotniczym, zajmujących się wysoce efektywnymi 

praktykami pracy. 

Metodyka opracowania programów 

szkoleniowych w zakresie HPWP 

W opracowaniu programów szkoleniowych na rzecz 

wdrażania HPWP wśród MŚP sektora lotniczego 

wykorzystano metodykę opracowaną na podstawie 

wniosków z badań ankietowych wysoko 

efektywnych praktyk pracy i analizy „Najlepszych 

praktyk”. Dokonano również szczegółowej analizy 

potrzeb szkoleniowych MŚP z sektora lotniczego w 

zakresie profili zawodowych oraz programów 

szkoleniowych dotyczących HPWP, jak również 

oceniono ofertę szkoleniową związaną z HPWP 

i dostępną już w krajach europejskich, gdzie sektor 

lotniczy jest dobrze rozwinięty (ale także w innych 

krajach, gdzie sektor MŚP ma duże znaczenie).  

Wszystkie te dane zostały wykorzystane do 

określenia celów opracowania "Programów 

szkoleniowych w zakresie HPWP", ich struktur, a 

także treści, sposobów organizacji i metod 

szkoleniowych. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Podejście zastosowane w opracowaniu programów jest innowacyjne i różni się od dostępnych obecnie na 

rynku programów szkoleniowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz od ograniczonej oferty 

szkoleniowej dotyczącej HPWP dostępnej obecnie na rynku dla firm. 

Zakończenie szkoleń z bloku A pozwoli MŚP zidentyfikować szeroką gamę strategii wdrożeniowych HPWP. 

Dlatego moduły 5 i 6 w bloku B zawierają informacje ukierunkowujące menedżerów MŚP i menedżerów 

ds. HR pozwalające skonfigurować specjalny program szkoleniowy dopasowany do warunków danej firmy. 

Kursy i programy szkoleniowe dostępne obecnie na rynku, obejmują jedynie zagadnienia zawarte w bloku 

B. 
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Programy szkoleniowe w zakresie HPWP 

zawierają wytyczne obejmujące 

najważniejsze aspekty procesu wdrażania 

HPWP w firmach. 

Programy te obejmują cały pakiet działań 

edukacyjnych. Jest to swego rodzaju 

przewodnik lub podręcznik dla 

menedżerów firm, którzy chcieliby w 

swojej organizacji wdrożyć lub rozwijać 

wysoce efektywne praktyki pracy. W 

jednym dokumencie zawarto ogólną 

wiedzę, wyjaśnienie pojęć oraz 

umiejętności/kompetencje wymagane na 

poziomie menedżerskim, a także 

specyficzne wymagania szkoleniowe 

niezbędne do wdrożenia określonej grupy 

wysoce efektywnych praktyk pracy. 

Blok A (“Pojęcia ogólne”): integruje wszystkie treści 

związane z ogólnymi koncepcjami, które menedżerowie firmy 

będą musieli znać i opanować dla skutecznego wdrożenia 

HPWP w swoich firmach. Blok ten obejmuje 4 różne moduły, 

które menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw 

powinni stopniowo realizować: 

 Moduł 1. WPROWADZENIE 

 Moduł 2. SAMOOCENA 

 Moduł 3. SELEKCJA 

 Moduł 4. OCENA 

 

Blok B (“Wdrżanie wysoce efektywnych praktyk pracy 

(HPWP)”): dotyczy szkoleń niezbędnych na etapie wdrażania 

HPWP i jest podzielony na dwa zasadnicze moduły: 

 Moduł 5. Umiejętności i kompetencje transwersalne  

 Moduł 6. Szczegółowe wdrożenie HPWP 

Blok B  
 Wdrażanie HPWP  

Blok A  
Pojęcia ogólne z zakresu HPWP 

•Wnioski z badań 
ankietowych wysoko 
efektywnych praktyk pracy 
na wcześniejszych etapach 
projektu 

•Wnioski wynikajace z 
„Najlepszych praktyk” 

Identyfikacja celów 
"Programów szkolenowych 

w zakresie HPWP" 

•Analiza potrzeb firm 
korzystajacych ze 
szkoleń w zakresie 
HPWP 

•Ocena ofery rynkowej 
szkoleń w zakresie 
HPWP 

Analiza potrzeb i 
ofery rynkowej  

•Treść i tematyka 
oraz organizacja 
programów 
szkoleń w 
zakresie HPWP  

Projektowanie struktury 
programów szkoleń w 

zakresie HPWP 

 

• Tłumaczenie i 
promocja 

Ocena programów 
szkoleń w zakresie 

HPWP  

             

http://www.hipair.eu/
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W tym ogólnym szkoleniu wszystkie moduły są skierowane do tych samych grup docelowych. Głównie byłyby 

trzy z nich: zespoły zarządzające; ścisłe kierownictwo lub osoba odpowiedzialna/właściciel MŚP. Ze względu 

na różnice w treści, zwartość boku A podzielono na cztery moduły: 

 

Blok A: Pojęcia ogólne 

Cztery moduły zostały zaprojektowane 

jako kolejne kroki w procesie. Dzięki 

realizacji działań edukacyjnych w 

ramach proponowanych 4 modułów 

menedżerowie małych i średnich 

przedsiębiorstw uzyskają praktyczną 

wiedzę na temat koncepcji HPWP i będą 

mogli zrozumieć, w jaki sposób można 

tę wiedzę wykorzystać zgodnie ze 

specyfiką firmy. Uzyskana wiedza 

obejmuje samoocenę dojrzałości firmy 

do wdrożenia HPWP; możliwych 

korzyści wynikających z wdrożenia 

odpowiednich HPWP i pozwoli wybrać 

odpowiednią strategię wdrożeniową 

spójną ze strategią biznesową MŚP, a 

także określić zestaw praktyk najlepiej 

pasujących do tej strategii i określić 

narzędzia pomiaru zwrotu inwestycji. 

 

 

Jak przedstawiono na rysunku, 4 

moduły są ze sobą ściśle powiązane, a 

ich motywem przewodnim jest zdanie: 

"Najlepsze praktyki mające na celu 

poprawę wydajności i wyników firmy 

poprzez rozwój potencjału ludzkiego". 

Wynik uzyskany z każdego modułu 

służy jako punkt wejściowy dla 

następnego modułu, więc na różnych 

etapach firma wypracowuje 

indywidualny system HPWP 

dostosowany do jej potrzeb. 

Blok A – Moduł 1:  
Wprowadzenie  

Na rysunku przedstawiono optymalne 

planowanie czasu dla czterech 

modułów bloku A. 

 

 

Moduł ten stanowi pierwszą prezentację 
procedur zarządzania zasobami ludzkimi i 
wysoce efektywnych praktyk pracy. 

Wyznacza on kontekst dla uczestników 
szkolenia umożliwiający zrozumienie 
najlepszych praktyk w celu poprawy 

wyników przedsiębiorstw poprzez rozwój 
potencjału ludzkiego. 

 

Zamierzone rezultaty: Po zakończeniu tego modułu, 
uczestnicy szkolenia powinni rozumieć: 

 Znaczenie i zalety wypracowania uporządkowanej procedury 

w zakresie HR w MŚP. 

 Specyficzne potrzeby kadrowe w przemyśle lotniczym. 

Koncepcję HPWP i jej powiązanie z praktykami zarządzania 

w obszarze HR. 

 Przykłady HPWP i potrzebę opracowania konkretnych 

rozwiązań dostosowanych do firmy. 

 Korzyści z wdrożenia prostych HPWP i ich elastyczności. 

 HPWP powinny być wybrane z uwzględnieniem specyfiki 

firmy,  ponieważ ich wdrożenie wiąże się ze znaczącą 

inwestycją czasu i zasobów ekonomicznych 

 Możliwość oceny wpływu narzędzi HR na firmę . 

 Różnicę między "systemami motywacyjnymi" a HPWP . 

 Jak pozyskać informacje dotyczące HPWP 

 

Blok A – Moduł 2:  
Samoocena 

Jest to pierwszy krok w procesie 
identyfikacji i wyboru zestawu HPWP 

najlepiej odpowiadających charakterystyce, 
potrzebom i celom firmy. 

Podczas samooceny menedżerowie w tym 

module będą: 

I) Oceniać siebie i ich firmy pod kątem 
wiedzy i wykorzystania HPWP. 

II) Określać i planować usprawnienia, 
które zamierzają osiągnąć poprzez 
wdrożenie HPWP. 

 

Zamierzone rezultaty: Na koniec modułu 

menedżerowie firm uczestniczących w sesji szkoleniowej 

powinni umieć: 

 Wskazać i opisać HPWP już wdrożone w firmie . 

 Zrozumieć korzyści z dotychczas wdrożonych już 

praktyk. 

 Ocenić poziom dojrzałości organizacyjnej w zakresie 

HPWP.  

 Wskazać inne HPWP, które można łatwo wdrożyć (bez 

wysokich kosztów i wysiłku), aby uzupełnić i 

wzmocnić pozytywne efekty już wdrożonych praktyk. 

 Ocenić, czy firma jest dobrym kandydatem do 

wdrożenia HPWP 

 Określić strategie oraz średnio i długoterminowe cele 

w zakresie wyników w określonych obszarach 

działalności.  

 Ocenić “gdzie jesteśmy” w związku z realizacją 

wcześniej określonych celów działania . 

 Ocenić, w jaki sposób HPWP są powiązane z celami i 

strategiami biznesowymi firmy.  
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•Wprowadzenie dodatkowej 
praktyki bez specjanych kosztów. 

•Określenie relacji między nową a 
uprzednio wprowadzonymi 
praktykami. 

Pierwszy scenariusz: 

Firma już wprowadzia 
HPWP 

•Wdrażanie od podstaw najbardziej 
odpowiedniego zestawu praktyk 

•Uwzględnienie celów, charakterystyki 
i zasobów firmy.  

Drugi scenariusz: 

Firma nie wprowadzała 
jeszcze HPWP 
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Blok A – Moduł 3: 
Selekcja 
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przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego 

Blok A – Moduł 4: 
Ocena 

Zamierzone rezultaty:  

 Określenie celów organizacyjnych najpierw w odniesieniu do 

wyników i osiągnięć firmy a następnie w odniesieniu do 

wdrożenia HPWP. 

 Identyfikacja nisko kosztowych praktyk, które można 

wykorzystać do wzmocnienia obecnej strategii, jeśli taka 

istnieje. 

 Opracowanie ścieżki wyboru HPWP jako procesu decyzyjnego 

opartego na wielu kryteriach. 

 Możliwość wykorzystania narzędzia "HPWP-AHP decision 

maker" wspomagającego proces wyboru odpowiednich 

praktyk. 

 Określenie celów i strategii wdrożenia HPWP, zgodnych z 

celami firmy. 

 Wybór zestawu praktyk najbardziej sprzyjających realizacji 

wcześniej założonych celów firmy.  

 Wybór zestawu praktyk, które najlepiej odpowiadają 

osiągnieciom i wynikom firmy. 

Moduł dotyczący selekcji dostarczy informacje i 

wytyczne niezbędne do zakończenia procesu 

wyboru odpowiednich praktyk.  

 

 

Narzędzie nazwie "HPWP-AHP decision 
maker" pomoże menedżerom MŚP w podjęciu 
decyzji o wyborze najlepszego zestawu HPWP. 

 

W trakcie realizacje tego modułu menedżerowie firmy będą 

mieć możliwość: 

i) Zapoznania się z różnymi, zarówno jakościowymi, jak i 

ilościowymi, podejściami do oceny 

zyskowności/mierzalności rezultatów HPWP, a także z 

najlepszymi wskaźnikami służącymi do pomiaru stopy 

zwrotu z inwestycji w programy dotyczące zasobów 

ludzkich. 

ii) Przygotowania się do pomiaru korzyści płynących z 

wdrożenia HPWP poprzez przeprowadzenie analizy 

zwrotu inwestycji z wdrożenia HPWP. 

Zamierzone rezultaty:  

 Opracowanie odpowiednich celów dla projektu wdrażania 

HPWP w ramach oceny ROI.  

 Opracowanie szczegółowego planu oceny i analizy ROI.  

 Zebranie danych niezbędnych do analizy ROI w trakcie i 

po wdrożeniu programu. 

 Zastosowanie kalkulatora HPWP-ROI do oceny korzyści 

wynikających z wdrożenia HPWP. 

 Pomiar różnic między sytuacją w firmie przed i po 

wdrożeniu HPWP. 

Moduł ten odpowiada na jeden z ważniejszych 

problemów zgłaszanych przez menedżerów 

MŚP, a dotyczący potrzeby wypracowania 

wiarygodnych narzędzi oceny i pomiaru korzyści 

wynikających z wdrożenia HPWP w celu 

potwierdzenia ich wartości dla właścicieli i 

menedżerów. 

 

 
Narzędzie 

"Kalkulator 

ROI HPWP" 

pomoże 

menedżerom 

określić ilościowo 

osiągnięte 

korzyści. 

Blok B: wdrażanie HPWP  

Celem Bloku B jest zapewnienie zainteresowanym firmom możliwości nabycia niezbędnych umiejętności 

transwersalnych oraz technicznej wiedzy specjalistycznej w celu odpowiedniego i prawidłowego wdrożenia 

HPWP do organizacji. Blok ten jest zorganizowany w dwa moduły, które odpowiadają specyficznym potrzebom 

szkoleniowym wynikających z HPWP: 

 

 
Moduł 5: Transwersalne 

umiejętnści i kompetencje 

W module tym zidentyfikowano 
i zaproponowano transwersalne 

umiejętności i kompetencje, które 
powinny być rozwijane wśród pracowników, 
a od menedżerów będą wymagane jako 

warunek udanego wdrożenia HPWP. 

Ma ułatwić proces uczenia się i integrację HPWP w 

różnych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa 

poprzez docenienie umiejętności i kompetencji 

związanych z HPWP, które uznano za kluczowe dla 

każdej z wdrażanych praktyk.  

Umiejętności i kompetencje związane z HPWP to 

transwersalne i kluczowe umiejętności oraz zdolności, 

wymagane od pracowników i niezbędne do udanego 

wdrożenia HPWP. Osiągnięcie maksymalnego poziomu 

skuteczności procesu uczenia się możliwe będzie jedynie 

w sytuacji, kiedy cała kadra przedsiębiorstwa na rożnych 

szczeblach struktury organizacyjnej zostanie z nimi 

zaznajomiona. 

 

 

 

Moduł 6: Wdrażanie 

wybranych praktyk z zakresu 

HPWP 

W module tym zidentyfikowano i 
zaproponowano specjalne szkolenia 
techniczne dla określonych HPWP. Szkolenia 
te mogą być przydatne ze względu na 

złożoność praktyk, konieczność 
organizowania niektórych szkoleń ad hoc, a 
także konieczność przygotowania się do 

wdrożenia praktyk. 

Program szkoleń zaprezentowany w tym module 

zapewni szczegółowe wytyczne dla najczęstszych 

praktyk z zakresu HPWP w MŚP branży lotniczej, które 

będą dotyczyć: 

 

 Grup docelowych dla programu szkoleniowego.  

 Potrzeb i celów szkoleniowych. 

 Wymaganych umiejętności i kompetencji. 

 Planowanego czasu trwania. 

 Zalecanej metody i formy szkolenia. 

 Wstępnych wymagań dla uczestników. 
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