
ProcurCompEU

Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów 
do spraw zamówień publicznych

ProcurCompEU jest narzędziem zaprojektowanym przez Komisję Europejską w 
celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki zdefiniowaniu 
30 kluczowych kompetencji ProcurCompEU zapewnia wspólny punkt 
odniesienia dla specjalistów do spraw zamówień publicznych w Unii 
Europejskiej i poza nią. Uznaje i wspiera udzielanie zamówień publicznych jako 
strategiczną funkcję, która zapewnia inwestycje publiczne na rzecz trwałego 
wzrostu gospodarczego.

Jakie to kompetencje? Kto może korzystać z ProcurCompEU?
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Osoby indywidualne mogą 
wykorzystywać ProcurCompEU w celu 
określenia kompetencji, które mogą dalej 
rozwijać, i opracowania ścieżki rozwoju 
osobistego i kariery zawodowej.

Organizacje mogą wykorzystywać 
ProcurCompEU w celu dokonania oceny i 
zwiększenia zdolności ich funkcji 
udzielania zamówień, aby uwzględnić 
priorytety strategiczne organizacji.

Organizatorzy szkoleń mogą 
wykorzystywać ProcurCompEU w celu 
opracowania kompleksowych 
programów szkoleń i studiów.

Rynek wewnętrzny, 
przemysł, 
przedsiębiorczość 
i MŚP



ProcurCompEU to zestaw narzędzi, z którego można korzystać nieodpłatnie i 
dobrowolnie oraz który można dostosowywać. ProcurCompEU pomaga instytucjom 
zamawiającym i osobom indywidualnym w określaniu tego, co jest im potrzebne 
do dobrego wykonania zadań, zidentyfikowaniu luk i podjęciu ukierunkowanych 
działań w zakresie nauki i rozwoju mających na celu ich uzupełnienie.

Ramy ProcurCompEU umożliwiają specjalistom do spraw zamówień publicznych 
odegranie kluczowej roli w stawianiu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom w zakresie 
oferowania obywatelom inwestycji i usług o wysokiej wartości. Pomagają poszczególnym 
specjalistom do spraw zamówień publicznych w waloryzacji ich kompetencji, ułatwiają 
szkolenia i rozwój zawodowy. Pomagają organizacjom w zbudowaniu zespołów 
specjalistów, którzy są niezbędni do osiągnięcia ich strategicznych celów inwestycyjnych, 
a także w zachęcaniu do rozwoju kariery w dziedzinie zamówień. Pomagają również 
organizatorom szkoleń w tworzeniu odpowiednich programów szkoleniowych.

Matryca kompetencji
Oferuje osobom indywidualnym i 

organizacjom strukturę służącą do określania 
wiedzy i umiejętności, które powinny one 
posiadać do pełnienia różnych funkcji w 

zakresie udzielania zamówień publicznych.

Narzędzie samooceny
Pomaga poszczególnym osobom w ocenie 

ich indywidualnych kompetencji oraz 
wspiera organizacje w ocenie ogólnego 

poziomu biegłości i dojrzałości w ich funkcji 
udzielania zamówień.

Program nauczania
Wspiera osoby indywidualne i organizacje w 

identyfikowaniu odpowiednich szkoleń 
mających na celu podniesienie ich kompetencji 

lub opanowanie nowych umiejętności.

Instytucje zamawiające mogą stworzyć kulturę uczenia 
się i środowisko, w którym pracownicy mają możliwość 
rozwijania i doskonalenia umiejętności zgodnie ze 
swoimi celami zawodowymi.

Organizacje szkoleniowe mogą zapewnić, 
że ich oferta szkoleniowa jest 
kompleksowa i zawiera odpowiednią treść 
dla docelowego poziomu szkolenia.
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Organizacje mogą określić 
połączenie kompetencji niezbędne 
do realizacji celów ich polityki i 
rozwinąć odpowiednie zdolności 
personelu. 

Identyfikują obszary, w których osoby 
indywidualne mogą podnieść swoje 
umiejętności do pożądanego poziomu biegłości 
lub specjalizować się w ramach danego profilu 
zawodowego.
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Jak korzystać z 
narzędzi 
ProcurCompEU?

Jakie korzyści 
oferuje  
ProcurCompEU?

Gdzie można 
znaleźć  
ProcurCompEU?

Pakiet ProcurCompEU jest dostępny 
na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej i można go bezpłatnie 
pobrać. ProcurCompEU jest 
dostępny we wszystkich językach 
urzędowych UE
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