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ZAKRES REALIZACJI USŁUGI 
 

 

I. Wsparcie kadry kierowniczej i Działu Kadr i Organizacji (ok. 25 osób) 

w następującym zakresie: 

 
1. Współtworzenia analizy posiadanych zasobów kadrowych w kontekście wdrażanej zmiany. 
2. W przygotowaniu procedur oraz narzędzi uwzględniających szerokie spektrum czynników 

pozwalających na jak najlepszy dobór pracownika do pracy w danym zespole. 
3. Konsultowanie i doradzanie w procesie tworzenia ścieżki rozwoju zawodowego, motywacji 

i szkolenia pracowników. 
4. Przygotowania opisów nowych stanowisk i przypisanych do nich zakresów czynności. 
5. Prawidłowego przygotowania do przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych / kwalifikacyjnych. 

6. Opracowania dokumentów związanych z wdrażanymi zmianami organizacyjnymi: regulamin 

organizacyjny, statut, schemat organizacyjny oraz w utworzeniu wewnętrznych polityk 
antydyskryminacyjnych. 

7. Przygotowania procedur odnoszących się do pracy nowopowstałych zespołów – ich wzajemnych 
zależności, odpowiedzialności i przekazywania informacji. 

8. Opracowaniu polityki udzielania świadczeń pomocy społecznej powiązanych z elementem 
współpracy ze strony beneficjenta świadczeń finansowych. 

 
Wsparcie kadry kierowniczej (dla ok. 20 osób) będzie świadczone w następującym wymiarze: pierwsze 
4 miesiące po ok. 18 h na miesiąc, w kolejnych 2 miesiącach po ok. 11 h na miesiąc. 
 
Wsparcie kadry Działu Kadr i Organizacji (dla ok. 5 osób) będzie świadczone  w następującym wymiarze: 
pierwsze 2 miesiące po ok. 40 h na miesiąc, kolejne 4 miesiące po około 25 h na miesiąc. 

 
Wykonawca zapewnia, że minimum 50% godzin realizacji usługi będzie świadczone w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w budynku przy ul. Górnych Wałów 9 w Gliwicach lub w innym miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego na terenie Gliwic. 
  

II. Wsparcie pracowników socjalnych i specjalistów w procesie przygotowania 

do wdrażania usprawnień  (ok. 85 osób) w następującym zakresie: 

 

1. Samookreślenia swojego miejsca w nowej strukturze, jak właściwie określić swoje 

predyspozycje do pracy w określonym zespole, oczekiwania związane z wdrażaną 

zmianą itp. 

 
Wsparcie pracowników socjalnych (dla ok. 85 osób) będzie świadczone w następującym wymiarze: 

pierwsze 2 miesiące po ok. 40 h na miesiąc, kolejne 4 miesiące po ok. 30 h na miesiąc. 
 
Wykonawca zapewnia, że minimum 50% godzin realizacji usługi będzie świadczone w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w budynku przy ul. Górnych Wałów 9 w Gliwicach lub w innym miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego na terenie Gliwic. 

 


