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Warsztat

• Rozwój umiejętności wyboru modelu kompetencji adekwatnego do potrzeb firmy.

• Poznanie i omówienie głównych etapów wdrożenia kompetencji w firmie. 

• Wzrost wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania kompetencjami w firmie.

• Wzrost umiejętności w zakresie planowania i realizacji rozwoju w oparciu o kompetencje.

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl



Warsztat

Wstęp

   Od kilku lat obserwujemy rynek pracownika i nawet pandemia Covid-19 nie zmieniła tej sytuacji. W dalszym 
ciągu największym wyzwaniem dla firm jest przyciągnięcie i utrzymanie talentów. Spójna i efektywna strategia 
HR, oparta na odpowiednich modelach kompetencyjnych, pomaga w skutecznej rekrutacji nowych 
pracowników, ich dalszym rozwoju, obiektywnej ocenie, a tym samym wzroście wydajności i produktywności.

To co jest teraz najistotniejsze to odpowiedzenie sobie na pytania:

• Jak dobrać odpowiedni model kompetencyjny, aby spełniał potrzeby organizacji?
• Jak wykorzystać modele kompetencyjne w zarządzaniu pracownikami?
• Jak upewnić się, że model kompetencyjny sprzyja rozwojowi pracowników oraz pomaga w utrzymaniu ich  

 motywacji?
• Jak zadbać o kompetencje pracowników już teraz, aby byli przygotowani na to co niesie przyszłość?
• Jak wdrożyć i zaangażować biznes, aby wspierał, a nie przeszkadzał?

   Rola funkcji HR co raz bardziej umacnia się i staje się nierozerwalną częścią strategii biznesowej. Kluczową rolę 
zaczynają pełnić kompetencje pracowników, które są gwarancją sukcesu (lub porażki) organizacji. Efektywne 
modele kompetencyjne pozwalają na stworzenie jasnej strategii zarówno rekrutacji jak i rozwoju pracowników.

  
Korzyści - po warsztacie uczestnicy:

• Będą znać definicję kompetencji, cel tworzenia modeli kompetencyjnych, a także korzyści płynące z   
 zarządzania przez kompetencje.

• Będą wiedzieć jakie mamy rodzaje modeli kompetencyjnych i jak je dobrać w zależności od potrzeb   
 organizacji.

• Będą w stanie zdefiniować kompetencje zarówno w sposób funkcjonalny, jak i behawioralny dla s  
 tanowisk i całych organizacji.

• Poznają najlepsze praktyki w wykorzystaniu modeli kompetencyjnych w procesach HR (rekrutacja, ocena,  
 rozwój pracowników, badanie potencjału).

• Będą świadomi jakie wyzwania łączą się z budowaniem modeli kompetencyjnych, jak i wdrożeniem   
 zarządzania przez kompetencje.

• Ponadto, już w trakcie warsztatu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyczny sposób.

Metodyka

   Proponowany program warsztatu opiera się w 50% na pracy warsztatowej (ćwiczenia indywidualne, grupowe, 
studia przypadków, symulacje etc.). Większość zagadnień jest skonstruowana w taki sposób, aby uczestnicy już 
na warsztacie byli w stanie wdrożyć poznane zagadnienia w praktykę. Pozwala to na zaczęcie budowania 
elementów modeli kompetencyjnych oraz przećwiczenie zarządzania przez kompetencje.

 

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

Referencje



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

Warsztat

Dzień I (9:00 - 17:00)

W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na istocie i rozumieniu kompetencji. Uczestnicy 
poznają metody budowania modeli kompetencyjnych. Poza tym, uczestnicy rozwiną 
umiejętności związane z definiowaniem kompetencji oraz budowaniem modeli 
kompetencyjnych dla stanowisk pracy.

Szczegółowy program dnia:

1. Przywitanie i wstęp do szkolenia.

2. Kompetencje – geneza, definicje i obecne zrozumienie.

• Definicja kompetencji, a zadania, umiejętności, wiedza, postawy.
• Cel i funkcja modeli kompetencyjnych.
• Założenia systemu zarządzania przez kompetencje.
• Elementy efektywnego modelu kompetencji.
• Wdrożenie modelu kompetencji, a zarządzania zmianą.

3. Modele kompetencyjne oraz ich zalety i wady:

• Model otwarty,
• Model addytywny (kumulatywny),
• Model matrycowy.

4. Definiowanie kompetencji – analiza funkcjonalna i behawioralna.

5. Kompetencje organizacyjne, a kompetencje stanowiskowe.

6. Definiowanie kompetencji dla wybranych stanowisk pracy – case study.



Warsztat

Dzień II (9:00 - 17:00)

W drugim dniu szkolenia koncentrujemy się na zagadnieniu zarządzania przedsiębiorstwem przez 
kompetencje. Omówimy, w których procesach HR zarządzanie kompetencjami jest najistotniejsze oraz jak 
takie zarządzanie wygląda w teorii i praktyce. Na warsztacie uczestnicy od razu wykorzystają zdobytą wiedzę 
i przygotują własny IPR, przećwiczą rozmowę kwalifikacyjną opartą na kompetencjach oraz rozmowę z 
pracownikiem.

Szczegółowy program dnia:

1. Proces rekrutacji w oparciu o kompetencje:

• definicja potrzeb rekrutacyjnych;
• przygotowanie do rozmowy;
• rozmowa kwalifikacyjna oparta o kompetencje (Competency Based Interview);
• narzędzie AC/DC;
• ocena kompetencji i wybór kandydata.

2. Indywidualne Plany Rozwoju pracowników:

• Struktura IPR
• Rozwój kompetencji, a stanowisko pracy;
• Wybór ścieżki rozwoju (Metoda 70-20-10, GROW, cykl Kolba).

3. Roczny cykl oceny pracowniczej kompetencje versus wyniki pracy:

• Struktura cyklu rocznego;
• Ocena kompetencji i postępu (w tym narzędzie 360º);
• Roczna ocena wyników pracy w 3 obszarach (dane liczbowe, dodatkowy wkład, postawa).

4. Indywidualne rozmowy z pracownikami oparte na kompetencjach w tym feedback metodą SEED.

5. Badanie potencjału pracownika i proces zarządzania talentami w tym „High Potentials” (HiPo).

6. Nowe kompetencje pracownika (w tym kadry menadżerskiej) w nowej rzeczywistości – szanse i wyzwania.

7. Zakończenie szkolenia oraz indywidualny plan akcji (30-60-90).

Dziękuję za organizację świetnego szkolenia„Compliance Officer” . Spotkanie przebiegało nie tylko na wysokim 
merytorycznym poziomie, ale także w przyjaznej atmosferze. 

Urszula Szudarek, TDJ S.A



Trener

BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/15,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Anna Rząca
Jako konsultant HR pomagam organizacjom w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych strategii 
zarządzania zespołami i talentami, a także zarządzania zmianą w tym projektami transformacji 
cyfrowej.
Jako trener biznesu pomagam kadrze zarządzającej i liderom rozwijać ich umiejętności, ich mocne 
strony i ich autentyczność, aby stali się liderami, którzy dokonują realnej zmiany.
Jako Profesjonalny Certyfikowany Coach iPEC pomagam liderom rozwinąć ich świadomość i 
skuteczność, aby mogli żyć i pracować tak, jak tego chcą.

Jestem:

• doświadczonym trenerem biznesu i konsultantem HR z ponad 10-letnim doświadczeniem 
korporacyjnym;
• ekspertem w zarządzaniu zmianą w tym komunikacją, z doświadczeniem w międzynarodowych 
projektach (w tym projektach digitalizacji HR);
• coachem, który prowadzi coaching indywidualny oraz zespołowy zarówno w języku polskim, jak i 
angielskim;
• autentycznym liderem z 7-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami od 3 do 100 osób (w 
tym zespołami zdalnymi);
• specjalistą ds. obsługi klienta z ponad 15-letnim doświadczeniem w środowisku 
międzynarodowym.

Moimi głównymi kompetencjami są:

• Coaching metodą Core Energy™ z badaniem Energy Leadership Index ™ (zalecanym przez Forbes 
Coaches Council);
• Słuchanie intuicyjne;
• Autentyczne przywództwo w pracy i w życiu;
• Zarządzanie zmianą w świecie VUCA;
• Efektywna komunikacja także w kryzysie;
• Umiejętność budowania zaangażowania i motywacji pracowników;
• Doskonalenie obsługi klienta.

Moje motto: Kultura zjada strategię na śniadanie.
Moich top 5 wartości to: lojalność, rodzina i przyjaciele, rozwój osobisty, zdrowie, kontrybucja.
Moich top 5 mocnych stron wg. CliftonStrengths (Gallup) to: Naprawianie, Indywidualizacja, 
Bliskość, Zgodność, Organizator.

Prywatnie uwielbiam podnoszenie ciężarów i znam najlepsze miejsca śniadaniowe w Krakowie. 
Podróżuję po świecie od Azji, Bliskiego Wschodu, przez Afrykę po Amerykę Południową w 
poszukiwaniu inspiracji.


