EPIC PROJECT
EPIC 2013-1-PL1-LEO05- 37888
EPIC - Enhancing and Promoting International Business Communication

Raport z walidacji z podsumowaniem
Poland

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

Produkty poddane walidacji:










Plan wdrażania LCA
Europejskie zestawienie planów wdrażania
Program szkolenia dla audytorów
Manual dla audytorów
Dokument zasobów
Strona internetowa projektu z narzędziami on-line
Podręcznik menadżera schematów
Raporty z audytów
Lista przeszkolonych audytorów

Wstęp: Program LCA w Polsce
Od 2009 roku, główny wskaźnik rozwoju Polski, PKB, notuje nieco niższe tempo wzrostu niż
wcześniej. Ma na to wpływ kryzys finansowy i jego opóźniony wpływ na wskaźniki
gospodarcze. Kryzys gospodarczy dotknął aktywność inwestycyjną, wartość inwestycji
znacząco spadła, oscylując wokół wartości 100% lub niżej (97% w 2012 roku). Ostatni rok
dużych inwestycji to rok 2007. W 2011 roku zauważono niewielki wzrost inwestycji (ok. 10%),
ale już w kolejnym roku ponownie spadek
Główny kierunek polskiego eksportu to Niemcy. Blisko 27% wszystkich dóbr i usług
eksportowanych z Polski jest wysyłanych do Niemiec Inne ważne kraje to Wielka Brytania,
Czechy i Francja. Polska jest znana z produkcji żywności, która staje się coraz bardziej
popularna w Europie i na świecie.
Eksport w tym obszarze wzrósł o 14 procent. Zysk wynosił ponad 4.5 miliarda euro. Polscy
przedsiębiorcy eksportują głównie drób, wołowinę i wieprzowinę jak również produkty mleczne,
czekoladę i różne rodzaje pieczywa. Warto przyłożyć uwagę do znaczącego wzrostu sprzedaży
owoców (głównie jabłek) oraz warzyw i mrożonych owoców (truskawki, maliny i wiśnie).
Polscy eksporterzy powoli ale systematycznie zwiększają sprzedaż na nowe, dotąd nieodkryte
rynki. Sprzedaż do bogatych krajów Europy Zachodniej właściwie stoi w miejscu, ale szybko
rośnie sprzedaż do biedniejszych części świata. Dynamika eksportu w strefie euro to tylko 2,5
procenta rok do roku, a do krajów rozwijających się - 17,6%.
Głównym i najważniejszym celem schematu LCA jest:
 Pomaganie polskim MŚP poprzez odpowiednie usługi doradcze w obszarze
komunikacji biznesowej,
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Wzrost efektywności i konkurencyjności rynkowej MŚP poprzez pomaganie im
w identyfikacji barier komunikacyjnych, słabości i mocnych stron w komunikacji oraz
dostarczanie im rozwiązań zidentyfikowanych problemów.

Zostaną one osiągnięte dzięki:
•
Wdrożeniu programu szkoleniowego z komponentem e-learning dla audytorów
językowych w Polsce,
•
Transfer materiałów teoretycznych do schematu LCA,
•
Transfer i adaptacja praktycznych materiałów dla polskiego biznesu,
•
Wybór i szkolenie 10 przyszłych audytorów w Polsce,
•
Pilotażowy LCA w 20 przedsiębiorstwach,
•
Tworzenie raportów jako części paczek pracy,
•
Walidacja i upowszechnianie rezultatów projektu,
•
Upowszechnianie projektu na stronie Danmaru,
•
Przygotowanie schematu audytu w Polsce.

Wprowadzenie: Zespół walidacyjny
W ramach projektu EPIC wszystkie rezultaty zostały wewnętrznie i zewnętrznie zweryfikowane
przez wybranych walidatorów. Danmar Computers zaangażował 4 wewnętrznych ekspertów
i 2 zewnętrznych, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod walidacji i maja
bezpośredni związek z komunikacją językową i szkoleniami: Małgorzata Żydło, trener, coach
and badacz społeczny, posiada bogate doświadczenie na polu wzmacniania kwalifikacji
zawodowych wśród różnych grup społecznych oraz Grzegorz Lisowicz, specjalista IT;
zarządza zespołem który implementuje innowacyjne rozwiązania edukacyjne i biznesowe.
Oboje eksperci pracują w dziedzinie edukacji i koncentrują się na szkoleniach zawodowych,
praktykach korporacyjnych i środowisku społecznym i gospodarczym.
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1. Proces Walidacji
Wewnętrzna werfikacja
3.1.1. Plan wdrażania LCA
Plan wdrażania LCA został wewnętrznie sprawdzony przez Elżbietę Szczygieł, managera
działu badań i rozwoju Danamr Computers. Weryfikacja wewnętrzna miała na celu
sprawdzenie czy dokument był adekwatny do założeń, był logiczny i zrozumiały dla odbiorcy,
przygotowany w odpowiedni sposób, jako całość był kompletny i osiągnąć swój cel. Na
wszystkie te pytania została udzielona pozytywna odpowiedź co pokazuje iż rezultat spełnia
wszystkie konieczne wymagania I standardy i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
3.1.2. Europejskie zestawienie planów wdrażania
Europejskie zestawienie planów wdrażania zostało wewnętrznie sprwdzone przez by Macieja
Markowicza, managera projektów w Danmar Computers. Weryfikacja wewnętrzna miała na
celu sprawdzenie czy dokumnet był adekwatny do założeń, był logiczny i zrozumiały dla
odbiorcy, przygotowany w odpowiedni sposób, jako całość był kompletny i osiągnąć swój cel.
Na wszystkie te pytania została udzilona pozytywna odpowiedź co pokazuje, iż rezultat spełnia
wszystkie konieczne wymagania I standardy i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
3.1.3. Program szkolenia dla audytorów
Program szkolenia audytorów został wewnętrznie sprawdzony przez by Marka Brusika,
specjalista ds. funduszy europejskich w Danmar Computers. Weryfikacja wewnętrzna miała na
celu sprawdzenie czy dokument był adekwatny do założeń, był logiczny i zrozumiały dla
odbiorcy, przygotowany w odpowiedni sposób, jako całość był kompletny i osiągnąć swój cel.
Na wszystkie te pytania została udzielona pozytywna odpowiedź co pokazuje iż rezultat spełnia
wszystkie konieczne wymagania I standardy i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
3.1.4. Manual dla audytorów
Manual dla audytorów został wewnętrznie sprawdzony przez by Marka Brusika, specjalista ds.
funduszy europejskich w Danmar Computers. Weryfikacja wewnętrzna miała na celu
sprawdzenie czy dokument był adekwatny do założeń, był logiczny i zrozumiały dla odbiorcy,
przygotowany w odpowiedni sposób, jako całość był kompletny i osiągnąć swój cel. Na
wszystkie te pytania została udzielona pozytywna odpowiedź co pokazuje iż rezultat spełnia
wszystkie konieczne wymagania I standardy i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
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3.1.5. Dokument zasobów
Dokument zasobów został wewnętrznie sprawdzony przez Elżbietę Szczygieł, managera działu
badań i rozwoju Danamr Computers. Weryfikacja wewnętrzna miała na celu sprawdzenie czy
dokument był adekwatny do założeń, był logiczny i zrozumiały dla odbiorcy, przygotowany
w odpowiedni sposób, jako całość był kompletny i osiągnąć swój cel. Na wszystkie te pytania
została udzielona pozytywna odpowiedź co pokazuje iż rezultat spełnia wszystkie konieczne
wymagania I standardy i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
3.1.6. Strona internetowa projektu z narzędziami on-line
Strona internetowa projektu z narzędziami on-line została wewnętrznie sprawdzona przez
Krzysztofa Ciąpała, specjalstę IT w Danmar Computers. Weryfikacja wewnętrzna miała na celu
sprawdzenie czy rezultat był adekwatny do założeń, był logiczny i zrozumiały dla odbiorcy,
przygotowany w odpowiedni sposób, jako całość był kompletny i osiągnąć swój cel. Na
wszystkie te pytania została udzielona pozytywna odpowiedź co pokazuje iż rezultat spełnia
wszystkie konieczne wymagania I standardy i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
3.1.7. Podręcznik menadżera schematów
Podręcznik menadżera schematów zostało wewnętrznie sprwdzone przez by Macieja
Markowicza, managera projektów w Danmar Computers. Weryfikacja wewnętrzna miała na
celu sprawdzenie czy dokumnet był adekwatny do założeń, był logiczny i zrozumiały dla
odbiorcy, przygotowany w odpowiedni sposób, jako całość był kompletny i osiągnąć swój cel.
Na wszystkie te pytania została udzilona pozytywna odpowiedź co pokazuje, iż rezultat spełnia
wszystkie konieczne wymagania I standardy i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
3.1.8. Raporty z audytów
Raporty z audytów zostały wewnętrznie sprawdzone przez Elżbietę Szczygieł, managera działu
badań i rozwoju Danamr Computers. Weryfikacja wewnętrzna miała na celu sprawdzenie czy
dokumenty były adekwatne do założeń, były logiczne i zrozumiałe dla odbiorcy, przygotowane
w odpowiedni sposób, jako całość były kompletny i osiągneły swój cel. Na wszystkie te pytania
została udzielona pozytywna odpowiedź co pokazuje iż rezultat spełnia wszystkie konieczne
wymagania I standardy i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
3.1.9. Lista przeszkolonych audytorów
Audytorzy zostali wybrani w drodze konkursu zgodnie z następującymi istotnymi kryteriami:
doświadczenie w pracy w biznesie i międzynarodowym środowisku biznesowym; zrozumienie
praktyki gospodarczej, szczególnie związanej z eksportem; znajomość drugiego języka
roboczego; wrażliwość i poszanowanie innych kultur; elastyczność podejścia. Lista została
sprawdzona i dalsze ulepszenia nie są wymagane.
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External Validation
Walidacja zewnętrzne koncentruje się głównie na produktach końcowych, aby upewnić się, że
one prawidłowo dostarczone do odbiorców, produkt lub usługa spełnia wymagania operacyjne
użytkownika, klienta. walidacji zewnętrzne została przeprowadzona przez dwóch weryfikatorów
zewnętrznych.
3.1.10. Plan wdrażania LCA
“Dokument jest przygotowywany zgodnie z najlepszymi standardami, które wskazują, że
niezbędne jest jasne i uporządkowane struktury prezentowanych treści. Tytuł dokumentu:
"Studium wykonalności i plan realizacji" odnosi się do praktyki "twardych" projektów, w których
głównym elementem było opracowanie studium wykonalności pozwalającego precyzyjnie
ocenić sytuację. Dopiero na tej podstawie można zaplanować działania, jak to ma miejsce
w niniejszym dokumencie. Spis treści jest wykonany prawidłowo i pozwala czytelnikowi
zapoznać się ze strukturą dokumentu. To jest zaleta, ponieważ w wielu przypadkach, nawet
dokumenty posiadające wiele stron, nie mają spisu treści, co utrudnia poruszanie się po
dokumencie i znalezienie informacji. Dokument zawiera odpowiedni podział treści, co oznacza,
że nie jest zbyt długi, ani zbyt krótki w stosunku do omówionych problemów. Każdy rozdział
zawiera informacje o odpowiednim poziomie szczegółowości. Związek między rozdziałami jest
poprawny i pozwala czytelnikom skupić swoją uwagę. Autorzy poprawnie zidentyfikowali
sektory, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą być
zainteresowane projektem. Planowane działania są realne do wykonania i są oparte na
dostępnych analizach i ekspertyzach. Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu
projekty i szkolenia, ale oferowane są niezwykle rzadko. Nawiązując do dokumentu, należy
zauważyć, że szczególnie wartościowe jest przejście z wymiaru ogólnego do szczegółowego.
Lekkość języka pozwala na łatwe zapoznanie się z jego treścią i czytanie jest przyjemne.
Dokument odnosi się do wszystkich istotnych kwestii z punktu widzenia jego celów i jest
odpowiednio przygotowany.

3.1.11. Europejskie zestawienie planów wdrażania
Europejskie zestawienie planów wdrażania zostało opracowane dobrze I kompleksowo,
w sposób użyteczny dla czytelnika I zbiera wszystkie kluczowe informacje ekonomiczne
i społeczne które będą miały wpływ na projekt.
3.1.12. Program szkolenia dla audytorów
Program szkolenia dla audytorów został odpowiednio zadaptowany do polskiego kontekstu
oraz jego ogólna jakość była bardzo zadowalająca. Będzie on użytecznym nażędziem dla
audytorów LCA.
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3.1.13. Manual dla audytorów
Manual dla audytorów jest postrzeganyjako bardzo interesujący. Innowacyjny charakter
metodologii została oceniona jako wartoścowy zarówno na gruncie narodowym jak
i Europejskim.
3.1.1. Dokument zasobów
Dokument zasobów zostało sporządzony zgodnie z szablonem i poszanowaniem wymagań
projektu w celu poprawy dostępu do informacji w zakresie logistyki, kontaktów, partnerów
wyszukiwania, możliwości szkoleń, itp Zawartość w każdej pozycji był odpowiednia.
3.1.2. Strona internetowa projektu z narzędziami on-line
Strona internetowa projektu z narzędziami on-line otrzymalła pozytywne oceny dotyczące:
łatwości obsługi, interfejs przyjazny dla użytkownika, innowacyjny charakter, stosowność opis
umiejętności audytorów.
3.1.3. Podręcznik menadżera schematów
Podręcznik menadżera schematów może być użyteczny do wzmacniania wiedzy
z zawodowego punktu widzenia, jak również jest przygotowany w taki sposób, aby być
stosowane przez kontrolerów komunikacji.
3.1.4. Raporty z audytów
Raporty z audytów zostały bardzo dobrze ocenione. Wszystkie raporty z audytu w firmach
zostały przygotowane według dostarczonego szablonu, aby sprostać wymaganiom
i integralności.
3.1.5. Lista przeszkolonych audytorów
Wybrano 10 audytorów i przeszkolono 10 audytorów. Przeszkoleni audytorzy przygotowują
raporty komunikacyjne dla firm, które są w większości zlokalizowanych w województwie
podkarpackim.
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4. Summary in English
The general and most important objective of the LCA Scheme was to:
help Polish Small and Middle Size (SME) enterprises by providing feasible consultancy
services on the area of business communications,
increase effectiveness and market competitiveness of SMEs by helping them to
identify their export communication barriers, their weaknesses and market advantages in
communication and by providing them solutions for their identified problems.
When considering them in the context of the economic situation it must be emphasized that
Polish exporters slowly but steadily expanding sales to new, not yet explored markets. Sales to
the rich countries of Western Europe actually stood in place, and quickly began to grow into the
poorer areas in other parts of the world. Dynamics of exports to the euro area was only 2.5
percent. year to year, and to the countries of the category 'developing' 17.6 percent.
As part of the EPIC project all deliverables had been internally and externally verified by the
selected validators. Danmar Computers has invited 4 internal experts form company and 2
external experts having extensive experience in validation methodology and direct realtion with
language communication and training programmes: Małgorzata Żydło, trainer, coach and social
researcher, has significant experience in the field of improvement of professional qualifications
among various social groups and Grzegorz Lisowicz, IT specialist; manages a team which
implements the innovative educational and business solutions. Both experts work in the field of
education focusing on vocational training, enterprise practices and a social and business
environment.
Internal Verification checked if the results were supposed to be adequate, was logical and clear
to read, written in an appropriate way, as a whole was complete and achieved its purpose. All
questions received a positive answer and this showed that the deliverble met all necessary
requirements for a satisfactory standard and no further action was required.
External validation focuses on the end product to ensure that the deliverable / product or
service meets the operational needs of the user, the client.
On -line external validation was carried by two external validators.
Each deliverable was checked to make sure it meets its specifications. All questions received a
positive answer and this showed that the deliverables met all necessary requirements for a
satisfactory standard and no further action was required. Prepared project documentation was
clear and understandable. Quality of prepared audit reports was high and the structure of the
reports was internally coherent. Prepared web tools was asses as in general easy to use and
users friendly.
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To fully understanding of the positive evaluation of the described results should be also pay
attention to the Company Audit Reports where were identified all errors, shortcomings and
suggestions for changes. Without their implementation, a positive evaluation of the final results
would be impossible. The conclusion is that the main objective of the evaluation process has
been reached which positively affects the achievement of the objectives of the entire EPIC
project.
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