
Certyfikowany Kurs -  
HR Business Partner

Zapraszamy na kurs przygotowujący do profesjonalnego 
i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach.

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim 
i budowaniu zaangażowania wśród pracowników i managerów. Podniosą niezbędne 
kompetencje w budowie współpracy i wsparciu managerów w realizacji ich celów oraz 
w planowaniu i realizacji polityki personalnej, łączącej potrzeby i interesy firmy i zarządu, 
managerów oraz pracowników. 

Golden Floor Plaza,
Warszawa, 27, 28, 29 Marca



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 
iznesowych 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. 



         PROGRAM

Dzień I:

Moduł I - Strategiczna Rola HR

• Rozwój roli HR na przestrzeni lat;
• Kierunki rozwoju działów i zmiany roli HR; 
• Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy;
• Efektywna biznesowo strategia HR Organizacji;
• Modele struktury działów HR w nowoczesnych organizacjach; 
• HR Business Partner jako Konsultant Rozwoju Organizacji - kompetencje doradcze i narzędzia diagnostyczne w 
pracy HR BP.

Moduł II - Budowa autorytetu pracowników obszaru HR w organizacji i we współpracy z managerami

• Budowanie autorytetu i marki zawodowej;
• Rozpoznawanie potrzeb biznesu i projektowanie działań HR w oparciu o cele biznesowe;
• Używanie języka korzyści dla biznesu;
• Budowanie relacji opartych na zaufaniu;
• Prowadzenie i planowanie spotkań; 
• Asertywność w pracy HRBP.

Moduł III - Employer Branding 

• Wdrażanie i komunikacja zmian w kulturze organizacji budującej pozytywny wizerunek pracodawcy; 
• Analiza i rozwój wizerunku pracodawcy;
• Elementy kultury organizacyjnej wpływającej  na atrakcyjność marki i zaangażowanie pracowników; 
• Cykl życia pracowników w organizacji.

Dzień II 

Moduł IV - Efektywność pracy i zaangażowanie pracowników

• Rozumienie kompetencji jako podstawy strategicznego zarządzania ludźmi;
• Angażowanie wszystkich interesariuszy procesów zmian (w tym procesów rozwojowych);
• Podejście Human Performance Improvement;
• Identyfikowanie barier efektywności pracy i zwiększanie efektywności pracy pracowników;
• Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników;
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Moduł V - Rozwój przywództwa w organizacji i efektywne wspieranie managerów

• Wspieranie menedżerów w budowie sprawnych i zaangażowanych zespołów;
• Narzędzia HR w pracy managera;
• Projektowanie programów i rozwoju menedżerów;
• Przywództwo, style kierowania i role zespołowe;
• Dobór i współpraca z zewnętrznymi dostawcami procesów rozwojowych.

Dzień III

Moduł IV - Zarządzanie rozwojem pracowników

• Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowo-rozwojowych;
• Dobór metod rozwojowych i narzędzi HR wspierających osiąganie celów biznesowych organizacji;
• Przegląd metod i narzędzi szkoleniowo-rozwojowych (coaching, mentoring, szkolenia, warsztaty, 
training-on-the-job, shadowing); 
• Efektywność procesów szkoleniowo-rozwojowych; 
• Programy zarządzania talentami; 
• Onboarding - Adaptacja nowych pracowników.

Moduł VII - Kompetencje i narzędzia pracy HRBP

• Wywiad kompetencyjny i narzędzia selekcyjne;
• Mini AC, symulacje w procesach rekrutacji;;
• Model kompetencyjny; 
• Rozmowy i oceny pracownicze Prowadzenie rozmów w pracy HRBP (Rozmowy korygujące, oceniające, rozwojowe 
oraz zwalnianie pracowników i exit interview).
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“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 
iznesowych 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: 

• Dziesięcioletnie 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. 



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

    TRENER

Kamil Rajtarski 

Konsultant HR i Employer Branding. Doradca Rozwoju Organizacji, Interim Manager. Trener zarządzania i kompetencji trenerskich. 
Certyfikowany Konsultant Zarządzania. Przedsiębiorca i Manager. Partner Zarządzający firmy doradczej Y-Consulting. Dyrektor Generalny 
rozwijanego StartUp’u w branży e-commerce oraz Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju Organizacji firmy produkcyjnej Izodom 2000 
Polska. 

Od końca 2006 roku w consultingu biznesowym w obszarze projektów HRD i HRM. W Polish Society for Training & Development (PSTD) 
koordynował ogólnopolski projekt badania jakości i efektywności procesów szkoleniowych. Facylitator i Konsultant merytoryczny 
projektowania i efektywności metod i procesów szkoleniowych. Konsultant usprawniający organizacje. Praktyk oceny poziomu i rozwoju 
kompetencji pracowników. Pasjonat rozwoju osobistego i pracy nad rozwojem innych. Lider i koordynator spotkań Warszawskiego Klubu 
Trenera.

W swoim dorobku zrealizował przeszło 200 projektów przy współpracy z takimi organizacjami jak m.in.: FORTUM Power&Heat, Boeringer 
Ingelheim, Johnson & Johnson, Egis, Ewopharma, Harper Hygenics, Unilever, Federal Mogul, TVN, Dolby Laboratories, Hüttinger Elektronik, 
Bureau Veritas, Halcrow Group, Mayr-Melnhof Packaging Neupack, Karrena, CNH, Kongskilde, Peek & Cloppenburg, IKEA, Praktiker. 

Filozof, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Uzyskał certyfikaty: Diploma in Management Consulting (DMC), wg. 
standardów ICMCI; „Coaching zespołu w metodologii wielopoziomowej” (Studium Coachingu MLC); „Rola konsultanta procesu grupowego 
w pracy trenerskiej”; Dyplomowany trener zmiany zachowań i postaw (program „Kompetentny Trener Biznesu”, Grupa SET); CoachWise 
Essentials™, akredytowany przez ICF; Mentoring Essentials™ wg. standardów EMCC oraz IAM. Ponadto przebył przeszło 2000h szkoleń i 
warsztatów nt. procesów zarządzania talentami, projektami i zmianą, coachingu, przywództwa i umiejętności managerskich u najlepszych 
trenerów w kraju i konsultantów korporacji doradczych (m.in. KPMG, Ernst&Young, SHL, Morgan Int., Noble-Manhattan, Mercuri Int., 
Accenture).


