
 • Cel przeprowadzania ocen rocznych pracowników,

 • Jak osiągnąć korzyści ekonomiczne dla firmy odpowiednio stosując listy 
kompetencji w tym w ocenie rocznej,

 • Rola właściwego planowania i przewidywania.
 

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Ocena Roczna Pracownika

21 - 22 czerwca 2022r. 

Warsztat



  WARSZTAT

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

Cel szkolenia: 
Uświadomienie, celu i sensu istnienia ocen pracowniczych oraz list kompetencji dla 
przedsiębiorstwa. Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Opanowanie metod oceny pracownika i 
budowania list kompetencji.
Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków 
indywidualnego rozwoju zawodowego. Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń 
uczestników szkolenia. 
Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego 
procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

Zakres tematyczny: 
1. co to jest lista kompetencji
2. cel tworzenia list kompetencji 
3. sens istnienia list kompetencji dla przedsiębiorstwa
4. przygotowanie list kompetencji
5. co to jest ocena roczna
6. cel przeprowadzania ocen rocznych pracowników 
7. rola właściwego planowania i przewidywania
8. charakterystyka poszczególnych elementów listy; wiedza, umiejętności, cechy osobowe i 
postawa pracownika
9. jak osiągnąć korzyści ekonomiczne dla firmy odpowiednio stosując listy kompetencji w tym 
w ocenie rocznej
10. ocena roczna i listy kompetencji a klient 
11. scenki – odgrywanie ról ćwiczenia praktyczne – znaczna część zajęć

Adresaci szkolenia:
Kadra menedżerska, specjaliści działu personalnego.  



             PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Program szkolenia:
1. Co to jest lista kompetencji?
- czym są kompetencje
- co zawiera lista, charakterystyka poszczególnych elementów listy; wiedza, umiejętności, cechy osobowe i 
postawa pracownika
- dlaczego
2. Cel tworzenia list kompetencji  
- po co lista
- dla kogo
3. Sens istnienia list kompetencji dla przedsiębiorstwa
- dla działu HR
- dla przełożonego
- dla pracownika
- dla organizacji
4. Przygotowanie list kompetencji – zajęcia warsztatowe
5. Co to jest ocena roczna
- co zawiera system oceny
 - lista kompetencji
 - instrukcja dla ocenianych
  - kadra menedżerska
  - pracownicy szeregowi
 - formularz oceny pracownika
  - kadra menedżerska
  - pracownicy szeregowi
 - instrukcja dla oceniających
6. Cel przeprowadzania ocen rocznych pracowników 
- jak stosować 
7. Narzędzie rozwoju załogi
- jak to działa
- kogo rozwija, komu pomaga
8. Rola właściwego planowania i przewidywania
- zapobieganie
- unikanie nieporozumień
9. Jak osiągnąć korzyści ekonomiczne dla firmy odpowiednio stosując listy kompetencji w tym w ocenie rocznej
10. Ocena roczna i listy kompetencji a klient 



BMS Poland Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/115,
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    TRENERZY

Adam Górecki
Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator zastępczy – 
uprawomocniony, mediator, coach/ trener i konsultant. Realizuje projekty 
szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji 
menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym.

Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w 
zmianie, negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z 
klientami CRM, prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, 
coachingu i On the Job Training, work – life balance i work – life integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych 
korporacjach, wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach (IKEA, 
Electrolux).

Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim 
management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, Electrolux 
Poland (reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni 
Indesit Polska (Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był szefem sprzedaży w IKEA 
w Polsce.

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny 
za kilkusetmilionowe budżety sprzedaży.
.


