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WPROWADZENIE 

 

Projekt HiPAir to rezultat strategicznego partnerstwa współfinansowanego w ramach programu 

ERASMUS+ Unii Europejskiej, rozpoczęty we wrześniu 2015 r. i wyrosły na gruncie współpracy 

międzynarodowej podmiotów z Polski, Portugalii, Hiszpanii i Turcji. 

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i praktyk pracy, skierowanych w szczególności dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)  w sektorze lotniczym. Zamierzeniem projektowym jest: 

 Poprawienie efektywności szkoleń zawodowych i edukacyjnych (VET) w sektorze lotniczym; 

 Ograniczenie niedopasowania kompetencyjnego w sektorze lotniczym, szczególnie w 

zakresie kompetencji menedżerów MŚP, co ma prowadzić do większej skuteczności 

zarządzania ludźmi; 

 Rozwijanie umiejętności transwersalnych uczestników sektorowych szkoleń zawodowych i 

edukacyjnych (VET) przy użyciu innowacyjnych metod wymagających większego 

zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia i opracowywania programu 

szkolenia. 

Aby osiągnąć cel związany z umiejętnościami menedżerskimi, w projekcie HiPAir skupiono się na 

przystosowaniu wysokoefektywnych praktyk pracy (HPWP) do ich rozpowszechniania i promowania 

wśród europejskich MŚP, podkreślając znaczenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych 

stosowanych w celu optymalizacji potencjału organizacji w sektorze lotniczym. 

Aby skutecznie promować HPWP, w projekcie HiPAir opracowano różne materiały i narzędzia 

umożliwiające wdrożenie HPWP w firmach. Rezultaty projektu obejmują raporty, zestaw najlepszych 

praktyk, programy i materiały szkoleniowe, narzędzia oraz platformę internetową, które 

opracowano po to, aby wesprzeć różnych interesariuszy zainteresowanych pełnym wykorzystaniem  

wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników. 

Wszystkie rezultaty projektu HiPAir charakteryzuje metodyczne podejście oparte na wnioskach 

wynikających z badań źródeł wtórnych dotyczących HPWP oraz badań ankietowych, a także refleksji 

płynących z 8 zidentyfikowanych i opisanych najlepszych praktyk (best cases). Partnerzy projektu 

przeprowadzili analizę potrzeb szkoleniowych użytkowników w zakresie profili zawodowych i 

programów szkoleń dotyczących HPWP oraz ocenili ofertę szkoleniową w zakresie HPWP, dostępną 

już w krajach europejskich z rozwiniętym sektorem lotniczym (jak również w innych krajach, w 

których MŚP odgrywają istotną rolę). Wszystkie te materiały zostały wykorzystane do opracowania 

różnych programów nauczania z zakresu HPWP, a także opracowania szczegółowych materiałów 

szkoleniowych dla 4 modułów: WPROWADZENIE, SAMOOCENA, SELEKCJA i OCENA. Na rezultat 

składają się także 2 użyteczne i innowacyjne oprogramowania (AHP Decision Making i ROI 

Calculator), które mogą być wykorzystywane przez firmy do identyfikacji najlepszego pakietu HPWP 
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i oceny poziomu zwrotu inwestycji w rozwój zasobów ludzkich. Wszystkie opracowania dostępne są 

na stronie internetowej projektu www.hipair.eu oraz Platformie Współpracy HPWP www.hpwp.eu, 

gdzie można także otrzymać wsparcie lub omówić kwestie związane z zarządzaniem zasobami 

ludzkimi.   

Podstawowym celem procesu wdrażania HPWP jest zwiększenie produktywności pracowników oraz 

identyfikacja kluczowych obszarów, w których w perspektywie długoterminowej, mogą być 

wdrażane strategie w celu poprawy ogólnej motywacji pracowników i produktywności organizacji. 

W tym podejściu HR nie jest już tylko "źródłem kosztów", ale staje się "strategicznym partnerem 

biznesowym". 

Prezentowany dokument ma służyć jako przewodnik ułatwiający menedżerom MŚP i specjalistom 

ds. zasobów ludzkich pełne wykorzystanie wyników projektu HiPAir. Głównym celem ROADMAP jest 

zwięzła i przejrzysta prezentacja koncepcji HPWP, a także charakterystyka wszystkich wyników 

projektu oraz sposobu i możliwości ich wykorzystania do wspierania procesu wdrażania HPWP. 

ROADMAP jest podzielony na 4 główne części:  

1. INSPIRACJE – kiedy potrzebujesz więcej informacji i przykładów HPWP; 

 

2. IDENTYFIKACJA – kiedy chcesz wskazać najlepsze rozwiązanie dla firmy; 

 

3. SZKOLENIE – kiedy chcesz rozwijać umiejętności w swojej firmie; 

 

4. WSPÓŁPRACA – kiedy chcesz podyskutować lub oczekujesz wsparcia.  

 

  

http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
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1. INSPIRACJE 

1.1 Potrzeba rozwoju umiejętności w sektorze lotniczym    
 

Branża lotnicza stosująca kompleksowe i nowatorskie procesy technologiczne i nowe materiały, a 

także zapewniające jakość i bezpieczeństwo nowoczesne metody organizacji pracy, uznawana jest 

za jeden z najbardziej innowacyjnych przemysłów na świecie.  

Dalece tradycyjne formy organizacji pracy (standaryzacja zadań i sztywna specjalizacja 

pracowników) nie odpowiadają już wymaganiom związanym z koniecznością dostarczania dających 

się dostosowywać do potrzeb klientów, innowacyjnych produktów i usług przy jednoczesnym 

zachowaniu standardów jakości. Sztywne formy organizacji pracy nie pozwalają spełnić 

wyrafinowanych wymagań klienta w zakresie złożoności produktu i szybkiego wdrożenia.  

Aby utrzymać dobrą pozycję europejskiego przemysłu lotniczego, firmy powinny zwracać szczególną 

uwagę na kwestie związane z ZZL, jako że ten sektor technologiczny dysponuje głównie wysoko 

wykwalifikowanym kapitałem ludzkim. Jest to szczególnie ważne dla firm należących do MŚP, 

usiłujących w jak najlepszy sposób wykorzystać dostępne zasoby. Aby pozostać konkurencyjnym na 

rynku lotniczym, zdominowanym przez dużych graczy, firmy te muszą sprostać wielu wyzwaniom. 

Wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach wskazują, że MŚP nie mają zbytniego 

potencjału wewnętrznego oraz możliwości w zakresie zasobów ludzkich. Przedsiębiorstwa te często 

nie mają także sprzyjających okazji do poprawy wydajności i innowacyjności, ponieważ większość 

specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie znajduje się poza nimi, czy to w dużych firmach, 

komercyjnych firmach doradczych, czy też specjalistycznych jednostkach państwowych. 

 

1.2  HPWPs w MSP 
 

Zasoby ludzkie stały się bardzo ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej we współczesnym 

środowisku biznesowym. Można wskazywać na różne źródła tego faktu, w tym globalizację, 

zwiększenie konkurencji, zmiany formy produkcji, wielozadaniowość, krótsze cykle życia produktów 

itp. W przypadku wielu sektorów, zapewnienie przewagi konkurencyjnej opiera się na ukrytej  

wiedzy i umiejętnościach pracowników. Są to główne przesłanki przemawiające za rozwojem 

koncepcji High Performance Work Practices w ostatnich latach 

HPWP można zdefiniować jako nowoczesne praktyki zarządzania zmierzające do 

poprawy wyników zarówno pracowników, jak i organizacji. HPWP są pomocne w tworzeniu 

środowiska organizacyjnego sprzyjającego zwiększeniu zaangażowania pracowników i ich 

odpowiedzialności. Powszechnie HPWP są kojarzone z wdrożeniem zestawu różnych praktyk, 

mających na celu zwiększenie umiejętności, wysiłków i partycypacji pracowników. Jednakże HPWP 

nie są nowym rodzajem praktyk, a ich nowatorstwo i wartość dodana wynikają z przemyślanego, 

systematycznego i strategicznie zaplanowanego wdrożenia grupy lub zestawu powszechnie 

stosowanych już praktyk.  
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Jak potwierdza większość dostępnych raportów, stosowanie HPWP nie jest rozpowszechnione wśród 

małych organizacji, głównie z powodu niedoboru zasobów, podejmowania decyzji strategicznych 

jedynie w oparciu o wiedzę i przekonania właściciela oraz braku łatwo dostępnych źródeł informacji 

o HPWP.  

Przeprowadzone w pierwszej fazie projektu HiPAir analizy źródeł wtórnych oraz badania ankietowe 

potwierdziły brak wiedzy i niewystarczające wykorzystanie HPWP wśród badanych firm MŚP. To 

niewystarczające zastosowanie HPWP wynika z braku czasu i zasobów na inwestycje w programy 

HR, określonej wiedzy i przekonań na temat programów HR i organizacji pracy, a także z błędnego 

przekonania, że wdrażanie HPWP jest zbyt drogie i wymaga znacznych zasobów. W badaniu 

zwrócono uwagę na potrzebę:  

 Pokazania elastyczności we wdrażaniu HPWP; 

 Zaprezentowania bezpośrednich przykładów firm już korzystających z nowych form 

organizacji pracy i praktyk HR; 

 Demistyfikacji piętna związanego z kosztami i zasobami; 

 Opracowania zrozumiałych i przystępnych materiałów, przydatnych właścicielom i 

menedżerom MSP i ułatwiających dostęp do informacji dotyczących HPWP oraz sposobów 

ich wdrażania po to, aby zmaksymalizować wyniki firmy; 

 Opracowania wiarygodnych narzędzi oceny umożliwiających wykazanie korzyści 

wynikających z HPWP; 

 Prezentacji bezpośrednich przykładów oraz zrozumiałych i przystępnych 

materiałów pokazujących  korzyści płynących ze stosowania HPWP i kształtujących 

świadomość1.  

Wszystkie te potrzeby zostały uwzględnione w ramach projektu HiPAir i jego głównych rezultatów. 

 

1.3  Najlepsze praktyki  
 

W celu skutecznego promowania i zachęcania do stosowania praktyk z zakresu HPWP wśród MŚP 

przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, w ramach partnerstwa HiPAir zidentyfikowano i opisano 8 

najlepszych przypadków firm, które wdrożyły w swojej działalności różne praktyki w zakresie 

zasobów ludzkich.  

Osiem studiów przypadków  odnosi się do następujących przedsiębiorstw2:  

1. SOUTHWEST (Dalllas, USA) 46.000 pracowników (transport lotniczy) 

2. MTU Aero Engines Polska (Polska) 580 pracowników (Aviation Business) 

3. Pratt & Whitney Rzeszów S.A (Polska) 3.500 pracowników (Produkcja silników 

lotniczych) 

4. Global Training & Aviation (Hiszpania) +150 pracowników (Usługi szkoleniowe dla 

lotnictwa) 

5. FerroNATS (Hiszpania) +130 pracowników (Usługi z zakresu kontroli ruchu lotniczego) 

                                            
1 Więcej informacji w : “ HPWP Report  - High Performance Work Pract ices in the aviat ion sector”   

pozyskano z następujacych stron:  www .hipair.eu lub ww w.hpw p.eu  
2 Wszystkie 8 najlepszych praktyk można pobrać ze stron: www.hipair.eu lub www.hpwp.eu 

http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
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6. FTB Lisi Aerospace (Turcja) 555 pracowników (Łączniki do samolotów) 

7. Groundforce (Portugalia) 2.335 pracowników (Działalność pomocnicza w transporcie 

lotniczym, obsługa naziemna) 

8. Fokker Elmo (Turcja) 302 pracowników (Systemy połączeń elektrycznych)  

 

 
Każdy opis przypadku przedstawiono w sposób  

ustrukturyzowany, opisujący charakterystykę firmy, jej 

motywację, proces wdrożenia i główne korzyści 

wynikające z zastosowania określonej praktyki. 

Wszystkie studia przypadków dowiodły, że nie ma 

"jedynego rozwiązania", które odpowiadałoby  

wszystkim organizacjom, a HPWP muszą być 

dopasowane do indywidualnego kontekstu danego 

miejsca pracy. Z tego powodu istotnego znaczenia 

nabiera rozpoznanie strategicznych celów firmy 

umożliwiające wybór praktyk gwarantujących oczekiwane rezultaty. 

 

W większości przypadków, firmy potwierdzają znaczne korzyści dotyczące wydajności, 

produktywności, zaangażowania i zadowolenia pracowników, reputacji organizacji i zadowolenia 

klientów. Ponadto praktyki te mają również wpływ na relacje z innymi partnerami, tj.: 

usługodawcami, sprzedawcami, władzami portów lotniczych lub klientami. 

 

Obserwacje płynące z przeprowadzonych studiów przypadków wytyczają ogólny kierunek innym 

organizacjom, zainteresowanych bardziej długoterminowym, strategicznym podejściem do praktyk z 

zakresu HPWP, minimalizując ryzyko związane z ich wdrożeniem.  

 

 

1.4  Pomiar efektywności praktyk z zakresu HPWP – 
Kalkulator ROI 

 

Jak już wspomniano, wdrożenie profesjonalnego zarządzania 

zasobami ludzkimi niesie ze sobą zarówno wymierne jak i 

niewymierne korzyści. Najczęstszym problemem jest możliwość 

pomiaru efektywności inwestycji w zakresie HPWP. Można wskazywać 

na różne podejścia i techniki oceny inwestycji HR, ale jednym z 

najbardziej cenionych przez menedżerów firm jest Return on 

Investment (ROI), który może bezpośrednio wykazać wartość 

biznesową funkcji HR w kategoriach pieniężnych. ROI jest pomocny 

w pomiarze korzyści ekonomicznych generowanych przez praktyki z 

zakresu HPWP oraz inwestycje w określony obszar, w oparciu o 

rzeczywiste koszty programu w celu określenia średniej rocznej stopy 

zwrotu z początkowej inwestycji. 
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Analizy przeprowadzone w ramach projektu HiPAir potwierdzają, że nie było na rynku dostępnych 

narzędzi, które byłyby pomocne w obliczaniu wymiernych, jak i niewymiernych inwestycji 

kadrowych w wymiarze pieniężnym. Dlatego eksperci z Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

opracowali kalkulator ROI, aplikację, która może być pomocna w określaniu zwrotu z inwestycji 

kadrowych.  

 

 

 

Niektóre korzyści są łatwo mierzalne (np. 

wzrost sprzedaży po programie 

szkoleniowym), ale inne (np. zadowolenie 

klienta/pracownika lub wskaźnik rotacji) 

mogą być bardziej skomplikowane. Dlatego 

kalkulator ROI może być bardzo pomocnym 

narzędziem, wspierającym proces decyzyjny 

na wczesnym etapie wdrażania HPWP. 

  

 

Narzędzie kalkulator ROI jest obszernie zaprezentowane w 4 module materiałów szkoleniowych, w 

którym można znaleźć charakterystykę niektórych teorii oraz przykłady pokazujące użycie tego 

pomocnego oprogramowania. Narzędzie jest również dostępne do pobrania na stronie internetowej 

projektu oraz na Platformie Współpracy Online. 
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2. IDENTIFIKACJA 

2.1  Różne rodzaje praktyk z zakresu HPWP 
 

Występuje wiele różnic w definicjach, terminologii i modelach w zakresie praktyk HPWP, co sprzyja 

znacznej elastyczności w podejściu do nich. W projekcie HiPAir, praktyki w zakresie HPWP 

podzielono na 5 różnych grup, przedstawiających najważniejsze procesy zarządzania zasobami 

ludzkimi. 

G1. REKRUTACJA I INEGRACJA   

Praktyki, które koncentrują się na identyfikacji pracowników najlepiej dopasowanych do ofert zatrudnienia 

firmy. Korzystanie z tych praktyk powinno rozszerzyć proces rekrutacji o możliwość identyfikacji 

utalentowanych i wykwalifikowanych osób oraz ułatwianie im adaptacji do kultury organizacji firmy.  

 Wywiady, testy teoretyczne  

 Sesje powitalne  

 Programy wprowadzające nowych pracowników 

 Programy praktyk  

 Poszukiwanie talentów (uniwersytety, 

instytucje szkoleniowe)  

 Przygotowanie opisów stanowisk i procedur 

selekcyjnych  

G2. ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW  

Praktyki, które koncentrują się na zwiększeniu zaangażowania i przywiązania pracowników do firmy. 

Praktyki te mogą pomóc w ocenie i doskonaleniu wydajności pracowników, a także w osiągnięciu 

doskonałości w określonych obszarach  

 Program elastyczności funkcjonalnej  

 Programy rekomendowane  

 Badania klimatu organizacyjnego i satysfakcji  

 Badanie zaangażowania pracowników   

 Plany indywidualnego rozwoju 

 Plany działania pracownika   

 Oceny pracownicze  

 Roczne cele dla każdego pracownika, indywidualne 

i/lub ogólne  

 Kluczowe wskaźniki efektywności dla zespołów  

 System ciągłego doskonalenia (Kaizen, TQM, etc.)  

 Spotkania Kaizen  

 Program osiągania doskonałości  

G3. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA  

Praktyki promujące sprawną komunikację wewnątrz firmy. Aktywna komunikacja między pracownikami, 

menedżerami i powiązanymi partnerami jest kluczowa dla wdrożenia każdej strategii biznesowej i 

zarządzania zmianą.    

 Pakiety komunikacyjne dla pracowników  

 Intranet  

 Webinars  

 Spotkania informacyjne  

G4. SZKOLENIA 

Praktyki mające na celu doskonalenie i rozwój umiejętności oraz kompetencji pracowników firmy, 

niezbędnych do osiągniecia określonych  celów firmy   

 Programy stypendialne  

 Studia podyplomowe 

 Kursy językowe  

 Szkolenia techniczne i pozatechniczne 

(wewnętrzne i zewnętrzne)  

 Mentoring, Coaching, Tutoring  

 Identyfikacja talentów i plan rozwoju 

 Program rozwoju talentów przywódczych kobiet w 

przemyśle lotniczym  

 Specjalne plany szkoleń oparte na macierzy 

kompetencji/umiejętności odpowiadające na 

zidentyfikowane luki i wspierające procesy uczenia 

się przez całe życie  
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G5. NAGRADZANIE I ZAANGAŻOWANIE  

Praktyki koncentrujące się na zwiększeniu poczucia przynależności do konkretnej organizacji. Zachęty 

finansowe i pozafinansowe dające poczucie udziału w firmie, mające długoterminowy pozytywny wpływ na 

pracowników.  

 Systemy wynagradzania (produkcja, 

administracja, etc.)  

 Elastyczne warunki pracy  

 Pokoje dla karmiących matek  

 Polityka utrzymania pracowników  

 Standaryzacja ról   

 Wynagradzanie, bonusy powiązane z celami  

 Podwyżki płac powiązane z oceną realizacji celów  

 

 

Jak można dostrzec, wiele praktyk określanych jako wysoce efektywne, jest powszechnie 

stosowanych w wielu organizacjach (takich jak zachęty finansowe, szkolenia, programy rozwoju 

umiejętności itp.), jednakże wiedza na temat HPWP jest ciągle niewystarczająca. W koncepcji tej 

podkreśla się potrzebę kompleksowego wdrażania zestawu praktyk, wybranych specjalnie w celu 

skutecznego zwiększania umiejętności, wysiłków i partycypacji pracowników w określonym 

środowisku organizacyjnym. Bez względu na liczbę wdrażanych praktyk, ważne jest, aby ich wybór i 

kombinacja w odpowiedni proces miały charakter strategiczny. 

 

2.2 Rezultaty stosowania praktyk z zakresu HPWP 
 

Wiele raportów i prac badawczych analizowanych w ramach projektu HiPAir wskazuje, że większy 

stopień wykorzystania HPWP skutkuje poprawą działalności organizacji pod względem operacyjnym, 

finansowym oraz korzyści dla pracowników. Można przytaczać wiele pozytywnych przykładów 

pokazujących różne, zarówno wymierne, jak i niewymierne korzyści, wynikające ze stosowania 

HPWP w różnych obszarach funkcjonowania firmy. 

Jednym z zamierzeń projektu było zidentyfikowanie, wyjaśnienie i kategoryzacja różnorodnych 

rezultatów w celu identyfikacji głównych obszarów, w których wdrożenie HPWP może odegrać 

ważną rolę. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca możliwe rezultaty w 5 głównych grupach: 

WZBOGACANIE PRACY, STABILNOŚĆ PRACY, BIZNESOWA EFEKTYWNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ/ 

LOJALNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA.  

Rozważania nad tym, jakie korzyści może odnieść firma z zastosowania HPWP, mają bezpośredni 

związek z celami, które firma chciałaby osiągnąć pod względem wyników i poprawy działania. 

Ponadto odpowiedni zestaw praktyk musi być odpowiednio dobrany do oczekiwanych rezultatów i 

spodziewanej poprawy działania. Niestety, nie jest łatwym zadaniem wybór odpowiedniego zestawu 

praktyk umożliwiających osiągnięcie konkretnych wyników.  
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2.3 Narzędzie AHP 
 

Nie wymaga dodatkowych wyjaśnień stwierdzenie, że wdrożone praktyki z zakresu HPWP różnią się 

między poszczególnymi firmami, a określony zestaw praktyk sprawdzający się w jednej organizacji, 

niekoniecznie musi tak samo działać w innej. Dlatego ważne jest, aby wybrać najlepszą kombinację 

HPWP, dostosowaną do konkretnego środowiska i celów firmy. 

Bardzo przydatne w tym procesie może być narzędzie AHP opracowane w ramach projektu HiPAir. 

W jego przygotowaniu oparto się na metodycznym podejściu określanym jako Analytic Hierarchy 

Process (AHP), wspierającym proces decyzyjny 

podczas procesu wdrażania HPWP.  

Dużą zaletą oferowanego narzędzia jest 

możliwość identyfikacji powiazań między 5 

grupami HPWP i 5 grupami rezultatów. Te 

powiązania zostały poparte praktycznymi 

przykładami firm, które już osiągnęły dobry 

poziom wydajności dzięki zastosowaniu praktyk 

z zakresu HPWP. 

WZBOGACANIE 

PRACY 

STABILNOŚĆ 

PRACY 

BIZNESOWA 

EFEKTYWNOŚĆ 

PRZYNALEŻNOŚĆ

/ LOJALNOŚĆ 

COST 

EFFECTIVENESS 

Tworzenie 
możliwości kariery 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 

pracy 

Osiąganie celów 
biznesowych/org

anizacyjnych 

Satysfakcja z pracy 
pracowników 

% pracowników 
zarabiających 

mniej niż średnia 
krajowa 

Zapewnienie 
różnorodności siły 

roboczej 

Wskaźnik rotacji 
pracowników 

Konkurencyjność 
Przywiązanie 
organizacyjne 
pracowników 

% of pracowników 
zarabiających 

więcej niż średnia 
krajowa 

Adekwatne 
szkolenia i 

oferowanie szkoleń 

Dbałość o jakość 

przywództwa 

Utrzymanie 
dobrych 

stosunków pracy 

Kreowanie 
zaangażowania 
pracowników 

Redukcja kosztów 

Zróżnicowanie 
Efektywna 

komunikacja 
Produkcja 

Motywowanie 
pracowników 

Ograniczanie 
stresu 

pracowników 

Kreowanie 
elastyczności 
organizacyjnej 

Efektywna 
współpraca 
zespołowa 

Dbałość o 
równowagę 
praca-życie 
prywatne 

Kreowanie 
wspierających 
warunków dla 
pracowników 

Zarządzanie 
zmianą 
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Narzędzie AHP opiera się na wykorzystaniu procesu ustalania priorytetów i analizy możliwych 

wyników, dokonanych przez przedstawiciela firmy. W ten sposób firma określa poziom ważności 

każdego wyniku względem drugiego. Odpowiedzi są następnie obliczane przez narzędzie i 

przedstawiane na wykresach, identyfikując jednocześnie zestawy praktyk z zakresu HPWP, które z 

największym prawdopodobieństwem doprowadzą do osiągnięcia najważniejszych wyników dla 

firmy. 

  

 

Narzędzie do podejmowania decyzji AHP jest szeroko zaprezentowane w Module 3 materiałów 

szkoleniowych, w którym zamieszczono podstawy teoretyczne, a także opisy przypadków 

pokazujących zastosowanie tego oprogramowania. Narzędzie jest również dostępne do pobrania na 

stronie internetowej projektu oraz Platformie Współpracy Online. 
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3. SZKOLENIE 

Wspólną podstawą do skutecznego wdrażania HPWP jest zawsze odpowiednie przywództwo 

organizacyjne oraz kultura organizacyjna. Proces ten wymaga dobrego przygotowania, zwłaszcza 

poprzez nabywanie pożądanych umiejętności i wiedzy przez odpowiedzialnych menedżerów i 

członków zespołu. Dlatego partnerstwo HiPAir opracowało programy szkoleń i materiały 

szkoleniowe, które mają wspierać organizacje w tych trudnych zadaniach. 

   

 

Programy szkoleń zostały podzielone na dwa główne komponenty. Pierwszy komponent (blok A) 

programów szkoleniowych zawiera treści związane z ogólnymi zagadnieniami i koncepcjami, z 

którymi menedżerowie firmy powinni się zaznajomić i opanować je przed wdrożeniem HPWP w 

swoich firmach. Komponent ten został zorganizowany w 4 różne moduły, z którymi menedżerowie 

powinni stopniowo się zaznajamiać: 

 

 Moduł 1. WPROWADZENIE  

Główne cele: kształtowanie podejścia do procedur w zakresie zasobów ludzkich i 

wysokoefektywnych praktyk pracy (HPWP); dostarczenie podstawowej wiedzy dla 

uczestników szkoleń ułatwiającej zrozumienie najlepszych praktyk, mających na celu 

poprawę wyników firm poprzez doskonalenie potencjału kapitału ludzkiego. 

 

 Moduł 2. SAMOOCENA 

Główne cele: wspieranie menedżerów firmy w procesie identyfikacji i oceny HPWP już 

stosowanych w firmie, w tym także procesu wdrażania HPWP oraz uzyskanych korzyści; 

wspieranie menedżerów firm w identyfikowaniu rezultatów i usprawnień w działaniu, które 

mogą zostać osiągnięte dzięki wdrożeniu HPWP. 

 

 Moduł 3. SELEKCJA 
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Główne cele: wspieranie menedżerów firmy w określaniu spójnych i osiągalnych celów. 

Opracowanie strategii dotyczącej HPWP, uwzględniającej faktyczny poziom dojrzałości firmy 

w zakresie HPWP (wiedza i wdrażanie), a także jej wyniki i cele działania; Wspieranie 

menedżerów firmy w procesie identyfikacji i wyboru praktyk w zakresie HPWP, w 

największym stopniu gwarantujących osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych celów - 

narzędzie do podejmowania decyzji AHP 

 

 Moduł 4. OCENA 

Główne cele: Zapewnienie menedżerom MŚP ogólnej wiedzy niezbędnej do oceny kosztów i 

korzyści z inwestycji w zakresie praktyk HPWP; Wspieranie menedżerów firm w procesie 

wdrażania ROI (Return Of Investment) w ich firmach w celu pomiaru zwrotu z inwestycji 

poczynionych w procesie wdrażania HPWP 

 

Dla tych 4 modułów opracowano specjalne pakiety materiałów szkoleniowych, które są 

dostępne dla zainteresowanych organizacji na stronie projektu i Platformie Współpracy 

Online 

Wraz z zakończeniem działań edukacyjnych przewidzianych w omówionych 4 modułach, 

menedżerom MŚP dostarczona będzie praktyczna wiedza na temat koncepcji HPWP, co pozwoli im 

zrozumieć w jaki sposób mogą wykorzystać ją w warunkach specyfiki własnej firmy. 

 

Drugi komponent (blok B) dotyczy szkolenia w zakresie adaptacji określonej praktyki w zakresie 

HPWP: 

 

 Moduł 5 – Transwersalne umiejętności i kompetencje. 

Moduł ten ma na celu ułatwienie poznania i adaptacji HPWP w różnych obszarach 

przedsiębiorstwa poprzez rozwój umiejętności i kompetencji związanych z HPWP, uznanych za 

kluczowe dla każdej kategorii HPWP 

 Moduł 6 – Szkolenie w zakresie wdrożenia  wybranych praktyk. 

W module tym zidentyfikowano i zaproponowano konkretne programy szkoleniowe w zakresie 

poszczególnych HPWP, które mogą wymagać pewnych dodatkowych doraźnych szkoleń lub 

przystosowania do warunków firmy. 

 

Programy szkoleń dla tych 2 modułów są dostępne w dokumencie "Outline of HPWP 

Training Package ", który można pobrać ze strony projektu lub Platformy Współpracy. 

Cel programów szkoleniowych ma charakter innowacyjny, co więcej programy te mają inną 

strukturę niż szkolenia z zakresu HR dostępne ogólnie dla firm w ofercie rynkowej. 
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4. WSPÓŁPRACA 

4.1  Platforma Współpracy HPWP  
 

Jak w każdym procesie wdrażania, ważną rolę odgrywa możliwość skorzystania z doświadczenia i 

wiedzy ekspertów oraz dostępnych materiałów. Dlatego w projekcie HiPAir położono duży nacisk na 

udostępnianie wyników projektu i przygotowanie możliwie łatwego sposobu korzystania z nich. 

Jednym z ważnych narzędzi w tym obszarze jest Platforma Współpracy HPWP www.hpwp.eu, na 

której wszystkie zgormadzone informacje są bardzo łatwo dostępne. Podobnie jak prezentowany 

ROADMAP, Platforma Współpracy jest podzielona na 4 główne kategorie:  

1. INSPIRACJE – kiedy potrzebujesz więcej informacji i przykładów HPWP; 

 

2. IDENTYFIKACJA – kiedy chcesz wskazać najlepsze rozwiązanie dla firmy; 

 

3. SZKOLENIE – kiedy chcesz rozwijać umiejętności w swojej firmie; 

 

4. WSPÓŁPRACA – kiedy chcesz podyskutować lub oczekujesz wsparcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hpwp.eu/
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4.2 Blog HPWP  
 

Platforma współpracy HPWP umożliwia uzyskanie 

dostępu do bloga, na którym omawiane są różne 

kwestie dotyczące HPWP. Jeśli jesteś 

zainteresowany, możesz skontaktować się z jednym 

z partnerów projektu i zaproponować konkretny 

temat do omówienia na blogu. Eksperci są dostępni 

na blogu, po to aby podzielić się swoim 

doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną lub też 

przygotować specjalną ofertę dostosowaną do 

potrzeb konkretnej firmy. Partnerstwo projektowe 

jest otwarte na transfer wyników także do innych 

sektorów niż lotnictwo, w którym umiejętności i kompetencje kapitału ludzkiego odgrywają 

kluczową rolę.   

 

4.3  Organizacje wspierające  
 

Wszystkie elementy projektu HiPAir tworzą praktyczną i interesującą ofertę dla różnych 

interesariuszy zaangażowanych w szeroko rozumiany sektor zarządzania zasobami ludzkimi. Aby w 

pełni wykorzystać wyniki, lepiej będzie skontaktować się z partnerami projektu, którzy służą 

pomocą w tym procesie 

 

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z jedną z instytucji partnerskich: 

 

www.innpuls.pl 

Osoba do kontaktu: Paweł Wacnik  
 

INNpuls jest organizacją typu non-profit, której celem jest wspieranie regionalnego rozwoju 
społecznego i gospodarczego poprzez promowanie przedsiębiorczości, innowacji, szkoleń 
technicznych i współpracy między nauką a gospodarką. Firma aktywnie wspiera nowo powstające 

i działające klastry, jest członkiem Doliny Lotniczej, działając jako dostawca VET i partner 
odpowiedzialny za rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z potrzebami branży. Od 
samego początku INNpuls dokłada starań, aby ułatwić współpracę międzysektorową, szczególnie 

miedzy sektorami: lotniczym, tworzyw sztucznych i chemicznym. 

 

  

http://www.innpuls.pl/
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www.dolinalotnicza.pl  

Osoba do kontaktu: Andrzej Rybka 

Stowarzyszenie Dolina Lotnicza zostało utworzone w 2003 roku przez grupę lokalnych 
przedsiębiorców w celu wykreowania podkarpacia (Polska) na jeden z wiodących regionów 
lotniczych w Europie. Głównym narzędziem realizacji tej wizji było zbudowanie silnego 
regionalnego klastra, który pozwoliłby lepiej wykorzystać potencjał regionu. W tym kontekście, 

działania prowadzone w Dolinie Lotniczej mają na celu wspieranie rozwoju klastrów, ze 
szczególnym uwzględnieniem ulepszonych mechanizmów komunikacji wewnątrz klastra, a także 
lepszą prezentację na zewnątrz, w szczególności dla potencjalnych inwestorów 

 

 

www.quasarhumancapital.com 

Contact person: Carlos Maio  

QUASAR HUMAN CAPITAL to firma konsultingowa zajmująca się zasobami ludzkimi, 
specjalizująca się w lotnictwie, przemyśle lotniczym, marynarce, przemyśle naftowym i gazowym, 

stworzona przez zespół profesjonalistów z dużym doświadczeniem na tych rynkach i wyrosła na 
gruncie specyficznych potrzeb europejskich firm na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Misją 
QUASAR jest rozwijanie i dostarczanie najlepszych metod i rozwiązań w celu przyciągnięcia, 

utrzymania i rozwoju wyspecjalizowanych talentów dla tych sektorów. Stosowane metody zostały 
wypracowane w ciągu wielu lat współpracy z firmami i są ukierunkowane na skuteczną poprawę 
wydajności ludzi i organizacji w celu osiągnięcia wyższego poziomu satysfakcji, zaangażowania i 

przewagi konkurencyjnej 

\ 

 

 
 

www.mentortec.eu 

Osoba do kontaktu: Amilcar Baptista   

MentorTec to portugalska prywatna firma zajmująca się wspieraniem startupów, wsparciem 

rozwoju biznesu i szkoleniami. Jesteśmy idealnym partnerem biznesowym dla każdego, kto 
ma nowy pomysł na biznes. Stworzony w 1996 roku MentorTec jest akceleratorem 
działalności startupów, wspierającym firmy od precyzyjnego dopracowania innowacyjnych 

pomysłów biznesowych aż do pełnego rozwinięcia biznesu. MentorTec, jako firma spin-off, 
oferuje rozbudowaną ofertę usług, począwszy od prostych rozwiązań w zakresie współpracy, 
indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta konsultacji i szkoleń, pomoc w zakresie 

pozyskiwania funduszy i inwestorów, po usługi doradcze i tworzenie sieci kontaktów na 
poziomie krajowym i międzynarodowym. 

 

 

 

http://www.dolinalotnicza.pl/
http://www.quasarhumancapital.com/
http://www.mentortec.eu/
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www.pemas.pt 

Osoba do kontaktu: João Romana 

PEMAS to portugalskie stowarzyszenie przemysłu lotniczego i kosmicznego, zarządzające 
klastrami i działające na terenie całego kraju, od momentu formalnego rozpoczęcia działalności w 

2006 roku. Stowarzyszenie kieruje swoje działania na wspieranie rozwoju klastrów od momentu 
ich utworzenia. PEMAS może pochwalić się dobrymi wynikami w zakresie wspierania rozwoju 
przemysłu lotniczego w Portugalii (od 8 członków w 2006 r. do ponad 60 obecnie) oraz 

zainicjowaniem kilku międzynarodowych programów współpracy, a także wpływem na 
zauważalny wzrost ogólnej liczby portugalskich programów badawczo-rozwojowych. Chociaż 
PEMAS jest prywatnym stowarzyszeniem typu non-profit, bez udziału rządu, swoje strategie 

działania ściśle wiąże z krajowym podejściem do zaleceń europejskich, strategiami krajowymi 
(PEMAS jest częścią kilku narodowych komitetów doradczych ds. Strategii) i regionalnymi 
wytycznymi dla sektora. PEMAS jest jednym z założycieli europejskiego partnerstwa w zakresie 
klastrów lotniczych – EACP. 

 

 

 

 
 

www.upm.es 

Osoba do kontaktu: Rosa Arnaldo 

Universidad Politecnica de Madrid (UPM) jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w 
Hiszpanii. Tworzy je dwadzieścia szkół i dwa wydziały w obszarze większości dyscyplin 

inżynieryjnych oraz architektury i nauki o sporcie. UPM zatrudnia ponad 3000 nauczycieli 
akademickich i może się poszczycić ok. 38 000 studentów studiów licencjackich oraz ok. 8000 
absolwentów i doktorantów. Każdego roku uczelnię kończy ok. 5000 studentów. Główna 

działalność UPM koncentruje się na kształceniu na poziomie szkolnictwa wyższego oraz badaniach 
i jako renomowany ośrodek akademicki Politechnika jest mocno zaangażowana w obszary B+R i 
innowacji. Uczelnia może się pochwalić 217 jednostkami badawczymi oraz 19 ośrodkami i 

instytutami badawczymi, wnosząc znaczący wkład w rozwój międzynarodowej społeczności 
naukowej poprzez publikację znaczącej liczby artykułów w czasopismach, udziału w 
konferencjach i licznym pracom doktorskim. UPM ma bogatą tradycję współpracy z przemysłem 

(około 50% finansowania sfery B+R) i uczestnictwem w międzynarodowych programach 
badawczo-rozwojowych. 
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www.hukd.org.tr 

Contact person: Zeynep Üçok Zor 

 

Od momentu założenia w styczniu 2010 r. W Izmirze - Turcji, Stowarzyszenie Klastrów 
Lotniczych - ACA (Havacilik ve Uzay Kumelenmesi Dernegi) rozwija swoją postępową 

działalność we wspieraniu sektora lotniczego. W ciągu tego pięcioletniego okresu ACA 
koncentruje się na wspieraniu rozwoju tureckiego przemysłu lotniczego, ściśle współpracując z 
sektorem MŚP poprzez działania na rzecz ich udziału w projektach związanych z lotnictwem, 

wspierając działania w zakresie szkolenia/kształcenia wykwalifikowanych techników i ekspertów 
technicznych oraz wszelkie projekty mające na celu poprawę infrastruktury technologicznej; 
osiągając łącznie liczbę 63 członków, w tym 34 przedsiębiorstwa sektorowe (MŚP). ACA przykłada 

dużą wagę do rozwoju stosunków międzynarodowych z innymi europejskimi klastrami i 
stowarzyszeniami. Od 2011 r., będąc aktywnym członkiem europejskiego partnerstwa 
klastrowego w dziedzinie przestrzeni lotniczej i kosmicznej - EACP, obecnie jedną z 

najważniejszych sieci klastrowych w Europie, liczącą 34 klastry z 13 krajów i uznaną za jedno ze 
strategicznych partnerstw w UE; ACA jest liderem grupy roboczej EACP "Technology" 

 

 

 

 

WNIOSKI 

Należy podkreślić, że obecnie praktyki w zakresie HPWP można traktować jako ważny element 

rozwoju strategii biznesowej, w której kluczową rolę odgrywają zasoby ludzkie. Koncepcja HPWP 

daje menedżerom możliwość powiązania zasobów ludzkich ze strategicznymi celami organizacji w 

celu poprawy wyników biznesowych i przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju kultury organizacyjnej 

wspierającej innowacyjność, elastyczność. Takie podejście sprzyja uznaniu funkcji HR jako czynnika  

strategicznego i posłużenia się nim na etapie formułowania i wdrażania strategii firmy. 

Warunki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi odgrywają istotną rolę w przyciągnięciu, 

doborze, utrzymaniu, motywowaniu i rozwoju pracowników w organizacji. Wartości organizacyjne, 

odzwierciedlające kulturę organizacji, mają wpływ na strategiczne kwestie, takie jak zmiana 

strategiczna, podejmowanie decyzji zarządczych, a także kształtowanie zaangażowania 

pracowników i interakcji organizacji z interesariuszami zewnętrznymi. 

Można wskazać na istotne dowody potwierdzające, że w większości firm posiadane lub niedawno 

nabyte umiejętności i kompetencje są zazwyczaj nie w pełni wykorzystywane. Oznacza to 

marnotrawstwo dla wszystkich, którzy zainwestowali w rozwój umiejętności – indywidualnych 

pracowników, przedsiębiorstwa i rząd. Lepsze wykorzystanie umiejętności i kompetencji nie oznacza 

http://hipair.eu/wp-content/uploads/2015/04/asdsad.png
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jedynie zwiększenia liczby szkoleń, ale dotyczy także lepszego planowania pracy, poprawy 

zarządzania i dopasowania umiejętności do strategii biznesowej lub rozwoju organizacyjnego. 

W ramach projektu HiPAir zidentyfikowano pewną grupę kluczowych umiejętności, a także lukę 

szkoleniową, co ma istotne znaczenie dla skutecznego wdrożenia HPWP. Na tej podstawie 

opracowano programy szkoleniowe i materiały oraz narzędzia wspierające ten proces.  

Najważniejsze wnioski wynikające z projektu można sformułować w następująco:  

  

1. Praktyki z zakresu HPWP mogą być bardzo skuteczną metodą poprawy wyników 

dostosowaną do strategii biznesowych przedsiębiorstw. 

2. Popularność HPWP w sektorze biznesowym, zwłaszcza w sektorze MŚP jest niewielka. 

Rezultaty projektu HiPAir dostarczają zainteresowanym firmom zestawu instrukcji i 

wskazówek przydatnych w różnych fazach projektu wdrażania praktyk HPWP i czynią ten 

proces łatwiejszym i skuteczniejszym. 

3. Dzięki prostym  i pomocnym materiałom, rezultaty projektu pomogą menedżerom osiągnąć 

oczekiwane wyniki z inwestycji w zasoby ludzkie. Właściciele i menedżerowie MŚP mają 

zapewniony łatwy dostęp do informacji.  

4. W ogólnym przekonaniu wdrożenie HPWP w sektorze biznesowym jest kosztowne, trudne i 

wymaga dużych zasobów. Jednym z celów Projektu było obalenie tego przekonania, poprzez 

wskazanie przykładów wielu praktyk nie wymagających tak znacznych nakładów 

kosztowych. 

5. HPWP mają charakter elastyczny i dynamiczny. Korzystając z oryginalnych przykładów firm 

już korzystających z nowych form organizacji pracy i programów HR, menedżerowie mogą 

uczynić bardziej skutecznym proces wdrożenia do swojej organizacji tej koncepcji. 

6. Wdrożenie HPWP będzie bardziej efektywne, jeśli kilka praktyk wdrażanych jest razem, w 

sposób skoordynowany. Jedna, pojedyncza praktyka HPWP nie przyniesie tylu korzyści, 

dlatego ważne jest, aby przyjąć do wdrażania kilka, najlepiej stanowiących zestaw praktyk. 

Rezultaty projektu rozwijają ten pomysł i pomagają użytkownikom zidentyfikować zestawy 

HPWP, które mogłyby lepiej pasować do strategicznych celów konkretnej organizacji.  

7. Zawartość rezultatów projektu jest niezbędna dla dojrzałych struktur organizacyjnych do 

wdrożenia i wspierania takich praktyk, które wymagają większego zaangażowania i wysiłków 

ze strony personelu całej firmy. 

8. Część wyników została opracowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie na niezawodne 

narzędzia oceny w celu wykazania korzyści wynikających z wdrożenia HPWP.   
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