
Warszawa, 18 - 19 marca 2020

Warsztat

 
• Nabycie wiedzy o zarządzaniu procesowym i systemowym      
 podejściu do zarządzania.
 
• Zrozumienie konieczności zarządzania procesowego i podnoszenia     
 dojrzałości organizacji.
 
• Poznanie zadań organizacji w zakresie nowoczesnego zarządzania

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Mapowanie procesów HR
Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania procesami?



Warsztat

Mapowanie procesów HR

Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrażania systemu 
zarządzania procesami, pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie 
szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają wieloetapowy proces tworzenia 
spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi. Szkolenie jest 
realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających 
uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w 
ramach szkolenia pracują także nad własnym procesem, w którym wykorzystują 
przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metod.

 Celem warsztatu jest:

 • Nabycie wiedzy o zarządzaniu procesowym i systemowym    
  podejściu do zarządzania.
 • Zrozumienie konieczności zarządzania procesowego i podnoszenia   
  dojrzałości organizacji.
 • Poznanie zadań organizacji w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Na szkoleniu nauczysz się jak:

 • modelować procesy biznesowe we własnej organizacji,
 • opisywać zdarzenia i przypisywać jednoznacznie role procesowe,
 • stosować w praktyce różne sposoby i techniki opisywania procesu,
 • właściwie określać mierniki efektywności procesu,
 • koncentrować swoją uwagę na działaniach optymalizujących    
  konkretne procesy.

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo



Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Rozpoczęcie 9:00

I. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI.

 • Wprowadzenie do zarządzania procesowego.
 • Geneza zarządzania procesowego.
 • Złote zasady Deminga.
 • Definiowanie architektury procesów w organizacji.
 • Zarządzanie procesami a strategia organizacji.
 
II. IDENTYFIKACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.

 • Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).
 • Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).
 • Rodzaje procesów i ich przebieg.
 • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.
 • Definiowanie celów biznesowych.

III. OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM.

 • Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta.
 • Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany.
 • Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).
 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
 • Problemy i marnotrawstwa 

IV. PROCESY KREOWANIA WARTOŚCI.

 • Procesy zarządzania operacyjnego i taktycznego.
 • Procesy innowacyjne.
 • Procesy regulacyjne i społeczne.
 • Mapy strategiczne w środowiskach biznesowych.
 • Przełożenie wartości biznesowych na mierzalne wyniki.

V. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.

 • Projektowanie strumienia wartości.
 • Doskonalenie strumienia wartości.
 • Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Narzędzia ciągłego doskonalenia.
 • Mapowanie docelowego stanu.

Zakończenie 17:00



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Rozpoczęcie 9:00

VI. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.

 • Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.
 • Działania w ramach zarządzania procesowego.
 • Model przebiegu pracy.
 • Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
 • Etapy projektu doskonalenia procesów.
 • Zarządzanie ryzykiem w procesach.
 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.

VII. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.

 • Etapy wdrażania zarządzania procesowego.
 • Architektura procesowa.
 • Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu.
 • Model dojrzałości procesowej.

VIII. OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.

 • Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych.
 • Doskonalenie procesów – cykl PDCA.
 • Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo.
 • Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC).
 • Standaryzacja procesu.

IX. MAPOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW.

 • Wybór procesu i celu poprawy.
 • Tworzenie zespołu poprawy procesu.
 • Mapowanie procesu.
 • Uproszczenie procesu.
 • Stabilność i zdolność procesu.
 • Plan wdrożenia zmiany procesu.
 • Technika SIPOC do opisywania i modelowania procesów.

X. PODSTAWY ZAAWANSOWANYCH METOD MODELOWANIA ZGODNIE Z NOTACJĄ BPMN (ang. 
BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION).

Zakończenie 17:00



Trener

BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Anna Bawor-Skowron
HR Manager, konsultant HR, facylitator, psycholog społeczny i licencjonowany trener od 15 
lat. Realizuje projekty interim management jako Interim HR Dyrektor. Absolwentka Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Społecznej i Wydziale Socjologii. 
Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczka 
licznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi.

Praktyk biznesu, posiada bogate doświadczenie zdobyte w firmach krajowych
i międzynarodowych (na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych) w zakresie 
projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań, narzędzi, procesów i procedur
w obszarze HR oraz przeprowadzania audytów, także w firmach o rozbudowanych 
strukturach organizacyjnych. Na co dzień bezpośrednio współpracuje z osobami 
zasiadającymi w zarządach spółek oraz wyższą kadrą managerską jako strategiczny doradca 
w zakresie projektowania i wdrażania polityk oraz strategii HR, optymalizacji rozwiązań
i procesów HR, budowania komunikacji, kultury i wartości w organizacji.

Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności 
menadżerskich oraz osobistych tj.:  przywództwo, budowanie i zarządzanie zespołem, 
rekrutacja i selekcja pracowników, motywacja i budowanie zaangażowania, systemy oceny 
okresowej i prowadzenie efektywnych rozmów oceniających, zarządzanie kompetencjami
i rozwojem pracowników, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, 
komunikacja interpersonalna i asertywność, sprzedaż i obsługa klienta.

Członek zwyczajny organizacji:
• Polish Association for HR Business Partner
• Polish Association Of Organizational Psychology
• Polish Society for Training & Development

Posiada doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii ciągłego doskonalenia, zarówno w 
spółkach polskich oraz międzynarodowych. Od 5 lat zajmuje się praktycznym prowadzeniem 
projektów mapowania i optymalizacji procesów (Lean Office Management) w organizacjach 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR. Pasjonatka automatyzacji i usprawniania 
procesów. 

Współpracowała z wieloma firmami doradztwa personalnego i szkoleń, jako senior 
konsultant i trener biznesu. Realizowała projekty dla m.in takich klientów jak: AmRest, ING 
Bank Śląski, ArcelorMittal, Provimi Polska, PZU, Bosch, IPF Group, Edipresse, HOOP Polska, 
Inter Cars, Eversoft, ITligent, Gracjan Kleger International, MarcPol, Philipiak Polska, EUMed, 
GDD Grupa Dystrybucyjna DACCAR, Financial Experts, ARiMR, ZUS, Ministerstwo 
Środowiska, MON, NIK i inne.


