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Uczestnicy w trakcie kursu udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia biznesu,
budowania porozumienia i aktywnej współpracy z managerami oraz efektywnego wspier-
ania ich w realizacji celów biznesowych. Podniosą swoje umiejętności planowania i real-
izacji polityki personalnej łączącej potrzeby i interesy firmy, zarządu, managerów oraz pra-
cowników. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz 
budowania zaangażowania wśród pracowników i managerów.

Warsztat



HR BUSINESS PARTNER

„Na kongres „HR Business Partnering”, który odbył się w dniach 18-19 listopada 2014 r. 
organizowany przez BMS Polska jechałem z pewną dozą sceptycyzmu bazującą na moich 
doświadczeniach z udziału w konferencjach organizowanych przez inne Firmy. Moim zdaniem o 
jakości konferencji poza dobrym przygotowaniem organizacyjnym decyduje właściwy dobór tematu i 
prelegentów, i pod tym względem BMS wykonało świetną robotę. Temat był bardzo aktualny, a 
prelegenci świetnie przygotowani i otwarci na dyskusję. Reasumując udział w tym wydarzeniu 
przyniósł mi bardzo dużo korzyści. Dziękuję za zaproszenie”.

Norbert Brandt, Work Service S.A.

Rola Działów HR w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco. W naszym rozumieniu ta zmiana 
przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji pracowników działów HR do nowych ról i oczekiwań wobec 
specjalistów HR. 

Specjaliści zatrudnieni w Działach HR aby zyskać autorytet i stać na równi z innymi strategicznymi działami 
organizacji powinni pełnić role m.in.:
• Reprezentantów pracowników i ich potrzeb.
• Architektów proponujących rozwiązania zwiększające efektywność pracowników i organizacji.
• Dostawców danych, informacji i talentów i Partnerów wspierających procesy biznesowe.
• Strategów łączących procesy rozwoju pracowników ze strategią firmy i celami biznesowymi.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie                                       
i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR, 
skupiając się na budowaniu współpracy i relacji z biznesem współpracy  oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do 
biznesowych potrzeb organizacji oraz wspieraniu działań managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez 
dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań z obszaru HR.

Cele szkolenia:

• Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów 
HR w służbie osiągania lepszych wyników.
• Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla 
biznesu.
• Ponadto, szkolenie ma zapoznać uczestników z metodami i technikami z zakresu budowy wizerunku partnera HR, 
zarządzania rozwojem pracowników, identyfikacji i analizy barier efektywności pracy, zwiększania biznesowej 
efektywności realizowanych działań w obszarze HR.

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą 
prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia 
wykorzystane zostaną m.in.: 
• Forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy zespołów 
w całej grupie.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie 
repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków).
• Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje. 



CERTYFIKOWANY KURS

“W dniu 16 marca 2016 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „HR 
Business Partner w organizacji” zorganizowanym przez firmę BMS Polska. Tematyka spotkania spełniła moje 
wszystkie oczekiwania. Prelegentami były osoby z bogatym  doświadczeniem i wyróżniały się szeroką wiedzą z 
prezentowanej tematyki. Organizator zadbał o doskonałą atmosferę spotkania i o najdrobniejsze szczegóły, 
które miały wpływ na ogólny jego odbiór. Organizator był wrażliwy na wszystkie potrzeby uczestników i 
reagował na nie. Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką i obszarem HR polecam wzięcie udziału 
spotkaniach organizowanych przez BMS.

Marta Stępkowska-Pittner, Zelmer 

Rola Działów HR w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco. W naszym rozumieniu ta zmiana 
przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji pracowników działów HR do nowych ról i oczekiwań wobec 
specjalistów HR. 

Specjaliści zatrudnieni w Działach HR aby zyskać autorytet i stać na równi z innymi strategicznymi działami 
organizacji powinni pełnić role m.in.:
• Reprezentantów pracowników i ich potrzeb.
• Architektów proponujących rozwiązania zwiększające efektywność pracowników i organizacji.
• Dostawców danych, informacji i talentów i Partnerów wspierających procesy biznesowe.
• Strategów łączących procesy rozwoju pracowników ze strategią firmy i celami biznesowymi.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie                                       
i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR, 
skupiając się na budowaniu współpracy i relacji z biznesem współpracy  oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do 
biznesowych potrzeb organizacji oraz wspieraniu działań managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez 
dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań z obszaru HR.

Cele szkolenia:

• Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów 
HR w służbie osiągania lepszych wyników.
• Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla 
biznesu.
• Ponadto, szkolenie ma zapoznać uczestników z metodami i technikami z zakresu budowy wizerunku partnera HR, 
zarządzania rozwojem pracowników, identyfikacji i analizy barier efektywności pracy, zwiększania biznesowej 
efektywności realizowanych działań w obszarze HR.

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą 
prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia 
wykorzystane zostaną m.in.: 
• Forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy zespołów 
w całej grupie.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie 
repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków).
• Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje. 

Zalety szkolenia: 

• Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe trenera w obszarze projektowania i efektywności procesów HR; 
realizującego projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie całej organizacji
• Narzędziowy charakter szkolenia, które bazuje na poznaniu i dokładnemu przećwiczeniu kluczowych instrumentów 
w pracy HR Business Partnera
• Poznawanie praktycznych narzędzi w formie ułatwiającej zrozumienie i zapamiętywanie treści 
• Nastawienie na podejście systemowe w rozwoju Organizacji,
• Możliwość odniesienia poznawanych narzędzi do własnych doświadczeń i wypracowania konkretnych działań 
usprawniających.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:

• Zdobycie wiedzy nt. zasad, zakresu i wyzwań pełnienia roli HRBP w nowoczesnej organizacji
• Poznanie zasad efektywnej współpracy strategicznej i operacyjnej z biznesem.
• Rozwinięcie umiejętności budowy efektywnej strategii HR dla wspomaganego obszaru biznesu.
• Poznanie kluczowych kompetencji potrzebnych do wdrożenia i realizacji struktury HRBP w organizacji 
• Możliwość przećwiczenia i otrzymania informacji zwrotnej od trenera prowadzącego oraz uczestników
• Poznanie zasad prawidłowego wdrażania i wspierania procesów zmian w organizacji oraz ich komunikowania.
• Doświadczenie nowych zachowań związanych z pełnieniem roli partnera dla biznesu.
• Zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności niezbędnych do realizacji kluczowych procesów ZZL w obszarze zarządzania 
wizerunkiem, działaniami szkoleniowo-rozwojowymi oraz efektywnością pracowników. 

Dla organizacji:

• Prawdopodobieństwo zmniejszenia fluktuacji pracowników dzięki budowie silnej, dobrze zarządzanej organizacji 
wykorzystującej narzędzia i podejścia zwiększające zaangażowanie pracowników
• Mocniejszy wizerunek marki firmy na rynku pracy, przyciągający nowych kompetentnych pracowników, zwiększając 
wartość firmy i jej efektywność produkcyjną.
• Zapewnienie organizacji ciągłości biznesowej poprzez adekwatny rozwój i planowanie zasobów ludzkich
• Wzmocnienie wizerunku HR jako partnera, z którego zdaniem warto się liczyć.
• Utrzymywanie przez HR wysokiego poziomu motywacji i efektywności przekładającego się na osiąganie lepszych 
wyników pracy przez pracowników 
• Wspieranie przez HR biznesu w motywowaniu systemowym ludzi, budowaniu przynależności do firmy, 
podnoszeniu atmosfery pracy, budowaniu wspierającej kultury organizacyjnej, a tym podniesienie efektywności 
działania firmy. 



         PROGRAM

Moduł I:  Bilans procesów i systemów HR w firmie

• Od czego zacząć analizę procesów HR w firmie?

Uczestnicy dowiedzą się jakie są metody sporządzania raportu bilansu procesów HR w firmie i będą mogli 
przećwiczyć wybrana metodę na konkretnym przypadku.

• Czym różni się proces HR od systemu HR?

Uczestnicy poznają metody identyfikacji procesów HR, które powinny być zamienione na systemy HR i plan pracy HR 
BP.

• Jak z procesów HR zbudować systemy HR?

Uczestnicy dowiedzą się jak zbudować plan pracy HR BP na podstawie identyfikacji procesów HR zamienionych w 
systemy HR oraz zbudują własny plan pracy nad wybranym systemem HR.

• Jak ułożyć plan wdrożenia systemów HR w firmie?

Uczestnicy po ułożeniu swojego planu pracy przygotują plan wdrożeniowy z harmonogramem wdrożenia 
i wskaźnikami mierzącymi skuteczność wybranego systemu HR.

Moduł II: Wdrożenie koncepcji HR BP.

• Jakie są podstawowe analizy zarządzania zasobami ludzkimi (AZZL)?

Uczestnicy poznają zasady przygotowania i przeprowadzenie AZZL w firmie, poprzez metodę zbierania danych od 
pracowników opartą na metodach socjologii badań. 

• Ja przygotować diagnozę poziomu gotowości organizacji do wdrożenia systemów HR w firmie; 

Uczestnicy poznają i przećwiczą metody diagnozy poziomu gotowości organizacji do wdrożenia systemów HR oraz 
wskaźniki jej mierzenia.

• Jak przygotować raport z wnioskami z analiz procesów HR? 

Uczestnicy poznają metody wyciągania wniosków i budowania rekomendacji na podstawie narzędzia – matrycy 
wskaźnikowej.

• Na czym polega controling personalny w obszarze HR?

Uczestnicy poznają podstawowe założenia budowania wskaźników HR i sposobu ich analizy w wybranych przez 
siebie systemach HR.

Dzień dobry, z przyjemnością podzielę się moimi odczuciami. Warsztat był absolutnie niezwykły, wciągnął mnie 
i innych bez reszty. Znakomita i sprzyjająca atmosfera do rozmów którą wykreował nam trener Marcin. Musze 
przyznać że ja jestem dość niesforna i szybko się nudzę a to szkolenie pochłonęło mnie bez reszty i wszystko 
pamiętam co jest kolejnym sukcesem. Same pozytywy i tylko pozytywy ;) 

 Aldona  Skarbek-Jakubowska, BNP Paribas
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Moduł III: Podstawowe narzędzia pracy HR BP.

Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia pracy  HR BP zbudowane na podstawie narzędzia jakim jest 
profil stanowiska pracy(PSP) i uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

• Jak budować matryce wskaźnikowe procesów HR w firmie?
• Jak budować matryce kompetencji kadry kierowniczej?
• Jak zbudować program własnego rozwoju w oparciu o przeprowadzone analizy?
• Jak zbudować program rozwojowy dla HR BP?

Moduł IV: Role, funkcje, zadania HR BP oparte na analizie procesów HR.
 
Uczestnicy poznają metody zarządzania na podstawie ról, funkcji i zadań jakie powinien realizować HR BP  
oraz uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

• Jakie są nowe role i funkcje HR BP  w firmie?. 
• Jaki jest zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP?
• Jak kultura organizacyjna wpływa na  rolę HR BP w firmie?
• Jak jest rola HR BP w zarządzaniu konfliktem?

Moduł V: Determinanty funkcjonowania HR BP jako partnera strategicznego kadry kierowniczej.

Uczestnicy oceniają ich skuteczność działania jako HR BP  i uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

• Jakie powinno być umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej?
• Jakie są przyczyny trudnej współpracy z HR BP z kadrą kierowniczą?
• Jakie są podstawowe zasady efektywnej współpracy HR BP z kadrą kierowniczą?
• Jak zarządzać zmianą w obszarze HR?

Kongres Prawny & Compliance, w którym miałam przyjemność uczestniczyć 16-17 maja, był na wysokim 
poziomie zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. Sekcja stricte prawna, była bardzo przydatna z 
praktycznego punktu widzenia, co jest kluczowe w tego typu przedsięwzięciach. To samo dotyczy wykładów 
prawników korporacyjnych: ich dobór personalny jak i wybór omawianych tematów, świadczą o Państwa 
profesjonalizmie.

Agnieszka Kochańska, Auchan

Dzień dobry, z przyjemnością podzielę się moimi odczuciami. Warsztat był absolutnie niezwykły, wciągnął mnie 
i innych bez reszty. Znakomita i sprzyjająca atmosfera do rozmów którą wykreował nam trener Marcin. Musze 
przyznać że ja jestem dość niesforna i szybko się nudzę a to szkolenie pochłonęło mnie bez reszty i wszystko 
pamiętam co jest kolejnym sukcesem. Same pozytywy i tylko pozytywy ;) 

 Aldona  Skarbek-Jakubowska, BNP Paribas



    TRENER

Krzysztof Paliwoda
Od 30 lat wspieram przedsiębiorców i pracowników w obszarze rozwoju biznesowego i zarządzaniu sobą 
oraz karierą. Dzielę się ekspercką i praktyczną wiedzą z zakresu metodyki nauczania osób dorosłych oraz 
zarządzania personelem. Dostarczam klientom kluczowe i jakościowe treści dla rozwoju ich organizacji.

Specjalizuję się w obszarach związanych z budowaniem systemów HR, realizujących optymalną strategię 
personalną firmy, przy pomocy narzędzi zarządzania projektowego takich jak:

• analiza zarządzania zasobami ludzkimi i kompetencji kadry kierowniczej
• budowaniem systemów HR w firmie
• rozwój trenerów w zakresie zarządzania wiedzą
• budowanie przepływu informacji zarządczej i systemów motywacji pozafinansowej
• zrównoważone zarządzanie zmianą w rozwoju osobistym i zawodowym

W PPM HR wykorzystuję zainteresowania badawcze dotyczące zastosowania wiedzy z psychologii 
społecznej, socjologii, zarządzania, ekonomii i statystyki. Współtworzę produkty dla firm, pomagające 
powiązać wszystkie obszary HR w związki przyczynowo – skutkowe z pomocą mierzalnych wskaźników, 
podanych w formie gotowego systemu HR.

O skuteczności moich działań świadczą wyniki moich klientów, współpracując z nimi jako:

• trener / konsultanta - zrealizowałem ponad 2000 szkoleń, treningów i wykładów w 157 firmach i 
organizacjach m.in. PKO BP S.A, Polfa Rzeszów S.A, Bumar Łabędy S.A, Huta Stalowa Wola S.A, Dr Irena Eris 
S.A, PGE GiEK S.A, Zelmer S.A, Celfast S.A, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 

• superwizora - uczestniczyłem w superwizji i certyfikacji 117 trenerów. Udzieliłem również rekomendacji 45 
trenerom i recenzowałem 163 projekty metodyczne, głównie w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
(ZZL)

• dydaktyka – stworzyłem metodyki analizy zasobów ludzkich (AZZL) w firmie z wykorzystaniem z analiz 
socjologicznych i zarządzania projektowego. Opracowałem metodologię i metodyki mierzenia własnych 
osiągnięć zawodowych i osobistych, opartą na Macierzy Rozwoju Personalnego (MRP)

• popularyzatora wiedzy – brałem udział w konferencjach z zakresu zarządzania projektowego, zasobami 
ludzkimi oraz budowania systemów HR

• innowatora – stworzyłem pierwszą w Polsce Szkoły Trenerów i Konsultantów, spółki Personel Marketing I, 
Pozytywne Procesy Motywacyjne HR Sp z o.o. oraz Stowarzyszenia Program Personel Marketing

• coacha – realizuję sesje indywidualne oparte na analizie transakcyjnej, porozumieniu bez przemocy i terapii 
Gestalt

Moim celem przewodnim jest przekazanie profesjonalnej wiedzy adeptom HR i pomoc w rozwoju ich 
kompetencji na najwyższym poziomie. 

BMS Poland 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


