
ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU
,,ŚCIEŻKI ROZWOJU DORACO”

• „Ścieżki Rozwoju Doraco” dostępne są dla każdego pracownika, bez względu 
      na formę zatrudnienia, pod warunkiem przepracowania w Doraco min. 6 miesięcy.

• Program jest gwarancją wzmocnienia i poszerzenia kompetencji, ale nie jest 
obietnicą awansu (jest to kwestia indywidualnych predyspozycji i tempa rozwoju 
organizacji).

• Udział w Programie jest możliwy po wcześniejszej rekomendacji bezpośredniego 
przełożonego i Dyrektora Procesu.

• „Ścieżki rozwoju Doraco” rozpoczynają się cyklicznie, w ramach rocznego Przeglądu 
Kadry, rekomendacji przełożonych i wykonanych badań predyspozycji i motywacji 
pracownika.

• Program trwa od 12 do 24 miesięcy i jest uzależniony od Indywidualnego Planu 
Rozwoju pracownika.

ROZPOZNANIE GRUPY DOCELOWEJ

1. Do czerwca każdego roku Dział HR wspólnie z Dyrektorami Procesowymi i przełożonymi 
dokonują przeglądu potencjału w firmie, identyfikując grupy docelowe Programu.

2. Równolegle do przeglądu potencjału, Dział HR prowadzi badania diagnostyczne 
weryfikujące predyspozycje i motywacje wybranych pracowników.

3. Finalny skład osób włączonych do procesu rozwoju w ramach „Ścieżek Rozwoju Doraco"  
zostanie zatwierdzony przez Zarząd do września każdego roku.



PROCES ROZWOJU I SZKOLEŃ

1. Program obejmuje szkolenia branżowe/merytoryczne oraz szkolenie
z zakresu kompetencji „miękkich”.

2. Zajęcia  wprowadzone będą w ramach zamkniętych grupach szkoleniowych 
Doraco, za wyjątkiem tych szkoleń merytorycznych, które dedykowane 
są dla wąskiej ekspertyzy pracownika.

3. Udział w poszczególnych szkoleniach będzie uzależniony od Indywidualnej Karty 
Rozwoju pracownika.

4. Rozpoczęcie procesu rozwoju nastąpi nie później niż w październiku każdego 
roku, przy udziale członka Zarządu lub/i Dyrektora Procesu przy wsparciu HR.

5. W zależności od grupy docelowej dostępne będą 4 Akademie Rozwoju 
kompetencji "miękkich": "Skuteczna komunikacja", lub "First Time Manager" lub 
"Akademia Menadżera" lub "Akademia Przywództwa".

6. Rozwój kompetencji poza szkoleniami merytorycznymi, możliwy będzie 
przy  wsparciu dodatkowej Edukacji i Dokształcania. 

7. Rozwój ekspertyzy będzie odbywać się przy realizacji zadań/projektów 
zaplanowanych w Indywidualnej Karcie Rozwoju.

8. Podsumowanie Programu odbędzie się  na spotkaniu wewnętrznym,  (nie 
wcześniej niż 12 miesięcy od uruchomionych działań rozwojowych), podczas 
którego każdy uczestnik Programu i jego opiekun, przedstawią efekty 
zrealizowanego Planu. 



SZKOLENIA KOMPETENCJI "MIĘKKICH"

„Skuteczna komunikacja i komunikowanie”
Grupa docelowa: 
 
- Młodszy Specjalista
- Inżynier
- Specjalista
- Główny Specjalista
- Koordynator Zespołu
- Kierownik Biura
- Kierownik Robót
- Kierownik Budowy

„First Time Manager”
 zakres: (komunikacja, informacja zwrotna, delegowanie, motywowanie, zarządzanie emocjami)
Grupa docelowa:

- Koordynator Zespołu
- Kierownik Biura
- Kierownik Robót

Liczba dni szkoleniowych: 5

„Akademia Menadżera” 
zakres: (komunikacja, informacja zwrotna, delegowanie i rozliczanie, trudne rozmowy, zarządzanie 
zmianą)
Grupa docelowa:

- Z-ca Kierownika Budowy
- Kierownik Budowy
- Koordynator Projektu
- Koordynator Projektów branżowych
- Kierownik Kontraktu
- Kierownik Działu

Liczba dni szkoleniowych: 6

„Akademia Przywództwa”
zakres: (sztuka efektywnej komunikacji i przekonywania, delegowanie odpowiedzialności, 
motywowanie i rozliczanie, zarządzanie sytuacyjne)
Grupa docelowa: 

- Kierownik Kontraktu
- Z-ca Dyrektora Kontraktu
- Dyrektor Kontraktu
- Dyrektor Techniczny
- Dyrektor Hydrotechniczny
- Dyrektor Departamentu
- Dyrektor Oddziału
- Dyrektor Pionu



Sense Making - sztuka budowy efektywnej komunikacji i przekonywanie 
(2 dni): 

grupa docelowa: Kierownik Budowy/Koordynator Projektu/ Kierownik Projektów 
branżowych/ Kierownik Kontraktu/Z-ca Dyrektora Kontraktu/ Dyrektor Kontraktu/ 
Dyrektor Techniczny/ Dyrektor Hydrotechniczny/ Dyrektor Departamentu/ 
Dyrektor Oddziału/ Dyrektor Pionu          
                            
zakres: projekt - podstawowe założenia efektywnego komunikatu, mechanizmy 
stresu i ich wpływ na komunikację, potencjał słów i ich moc w przekazywanie 
komunikatów, analiza audytorium, uprzedzania pytań i wątpliwości, struktura 
prezentacji i wypowiedzi (logika argumentów).

•   Poziom podstawowy (2 dni):
Grupa docelowa: Inżynier Budowy, Kierownik Robót, Specjalista, Główny 
Specjalista, Kierownik Biura, Koordynator Zespołu

•   Średniozaawansowany (2 dni):
Grupa docelowa: Z-ca Kierownika Budowy, Kierownik Budowy, Koordynator 
Projektu, Kierownik Projektów Branżowych, Kierownik Kontraktu/ Kierownik Działu 

•   Zaawansowany (3 dni)
Grupa docelowa: Z-ca Dyrektora Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Dyrektor 
Techniczny, Dyrektor Hydrotechniczny, Dyrektor Departamentu, Dyrektor 
Oddziału, Dyrektor Pionu

Szkolenia z obsługi narzędzi wspierających pracę: 

▪ Ms Office: Excel,  Word, Power Point
▪ Teams                            
▪ Forms                       
▪ Planner                        
▪ OneDrive                      

▪                       
▪ MsProject                      
▪ Revit                         
▪ BIM                           
▪ AutoCAD

DODATKOWE SZKOLENIA KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH W DORACO

Zarządzenie Projektem:


