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Warsztat

• Identyfikacja  zakresu umiejętności (formy i metody).

• Projektowanie klasycznego modelu opisu stanowiska

• Systemy zarzadzania kształceniem 

• Przekazanie wiedzy uczestnikom z zakresu projektowania systemów rozwoju pracowników w    
   organizacjach.

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Budowanie ścieżek rozwoju 
pracowników
Etapy rozwoju pracownika

Patron merytoryczny:

Patroni medialni:



Warsztat

Planowanie ścieżek rozwoju pracowników

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom z zakresu projektowania systemów 
rozwoju pracowników w organizacjach. W ramach zajęć warsztatowych wypracowane 
zostaną podstawowe umiejętności związane z realizacją i wdrożeniem systemów zarządzania 
wiedzą. 

Korzyści

Oprócz wiedzy z zakresu Uczestnicy zostaną również zapoznani z istotą kapitału ludzkiego w 
organizacjach, sposobu opisu stanowisk i wymagań na stanowiska oraz koncepcji systemów 
spierających dla rozwoju pracowników, takich jak systemy zarządzania wiedzą (KMS – 
knowlegde management systems) oraz systemu zarządzania szkoleniami (LMS – learning 
management systems). 

Formy i metody szkoleń

Szkolenie prowadzone jest w formie mieszanej. Każde zagadnienie rozpoczyna się wykładem, 
po którym następuje seria ćwiczeń, zmierzających do uzyskania podstawowych umiejętności. 

Dla kogo jest ten warsztat?

Grupą docelową są specjaliści, pracownicy liniowi, menedżerowie wyższego, średniego i 
niższego szczebla.

Czas trwania

2 dni

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

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

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Warsztat

Dzień pierwszy

Rozpoczęcie 9:00

1. Wprowadzenie do szkolenia

 • Informacje logistyczne
 • Agenda
 • Kontrakt szkoleniowy

2. Podstawowe pojęcia

 • Koncepcja organizacji uczącej się (w tym suma kompetencji organizacji).
 • Ścieżki rozwoju zawodowego (career paths).
 • Ścieżki kształcenia (learning paths).
 • Systemy zarządzania wiedzą (knowlegde management system – KMS).
 • Systemy zarzadzania kształceniem (learning management system). 
 • Powiązania między systemami. 
 • Koncepcje personalne – gdzie ścieżki? (na podstawie dwóch koncepcji: kapitału ludzkiego i koncepcji sita)

3. Rola i cele ścieżek rozwoju zawodowego

 • Cele organizacji (biznesowe) a ścieżki rozwoju (strategia wewnętrznego doskonalenia i strategia rozwoju )
 • Kapitał ludzki w bilansie (koncepcje wartości kompetencji i wiedzy w organizacji na przykładzie rozwiązań w wybranych firmach)

4.Od czego zacząć?

 • Założenia ogólne projektowania systemów oraz… Wyłączeń (czyli co zrobić z gwiazdą?)
 • Modele opisu stanowiska: model klasyczny vs model kompetencyjny
 • Suma kompetencji – cel organizacji

Ćwiczenia:

Projektowanie klasycznego modelu opisu stanowiska – ze wskazaniem możliwości rozwoju (ścieżek), Projektowanie kompetencji.

5. Krok 1: Wiedza

 • Czym jest wiedza w pracy? (dlaczego kupujemy konkretny poziom wykształcenia)
 • Identyfikacja wymagań w zakresie wiedzy (dla stanowiska)
 • Sposób opisu wiedzy
 • Stopniowanie (wymagania w procesie rozwoju)
 • Weryfikacja wiedzy na poszczególnych szczeblach. 
 • Dostarczanie wiedzy w miejscu i czasie (systemy KMS i LMS w rozwoju pracowników). 

Ćwiczenia:

Identyfikacja, Opis (na przykładach z wcześniejszych ćwiczeń), Planowanie testów i sprawdzianów.

Zakończenie 17:00 

Warsztat „Model Przywództwa Sytuacyjnego Kena Blancharda” był przeprowadzony w przyjaznej atmosferze. Prowadzący w 
sposób łatwy i przyjemny przekazywał wiedzę. Szkolenie było ciekawe i dające dużą dawkę praktycznej wiedzy.
Agata Krupińska, Chiesi Group PL 



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

Dzień pierwszy

Rozpoczęcie 9:00

1. Wprowadzenie do szkolenia

 • Informacje logistyczne
 • Agenda
 • Kontrakt szkoleniowy

2. Podstawowe pojęcia

 • Koncepcja organizacji uczącej się (w tym suma kompetencji organizacji).
 • Ścieżki rozwoju zawodowego (career paths).
 • Ścieżki kształcenia (learning paths).
 • Systemy zarządzania wiedzą (knowlegde management system – KMS).
 • Systemy zarzadzania kształceniem (learning management system). 
 • Powiązania między systemami. 
 • Koncepcje personalne – gdzie ścieżki? (na podstawie dwóch koncepcji: kapitału ludzkiego i koncepcji sita)

3. Rola i cele ścieżek rozwoju zawodowego

 • Cele organizacji (biznesowe) a ścieżki rozwoju (strategia wewnętrznego doskonalenia i strategia rozwoju )
 • Kapitał ludzki w bilansie (koncepcje wartości kompetencji i wiedzy w organizacji na przykładzie rozwiązań w wybranych firmach)

4.Od czego zacząć?

 • Założenia ogólne projektowania systemów oraz… Wyłączeń (czyli co zrobić z gwiazdą?)
 • Modele opisu stanowiska: model klasyczny vs model kompetencyjny
 • Suma kompetencji – cel organizacji

Ćwiczenia:

Projektowanie klasycznego modelu opisu stanowiska – ze wskazaniem możliwości rozwoju (ścieżek), Projektowanie kompetencji.

5. Krok 1: Wiedza

 • Czym jest wiedza w pracy? (dlaczego kupujemy konkretny poziom wykształcenia)
 • Identyfikacja wymagań w zakresie wiedzy (dla stanowiska)
 • Sposób opisu wiedzy
 • Stopniowanie (wymagania w procesie rozwoju)
 • Weryfikacja wiedzy na poszczególnych szczeblach. 
 • Dostarczanie wiedzy w miejscu i czasie (systemy KMS i LMS w rozwoju pracowników). 

Ćwiczenia:

Identyfikacja, Opis (na przykładach z wcześniejszych ćwiczeń), Planowanie testów i sprawdzianów.

Zakończenie 17:00 

Dzień drugi

Rozpoczęcie 9:00

6. Krok 2: Umiejętności 

 • Czym są umiejętności? 
 • Identyfikacja  zakresie umiejętności (formy i metody).
 • Sposób opisu umiejętności.
 • Stopniowanie (wymagania w zakresie rozwoju.

Ćwiczenia:

Identyfikacja i opis umiejętności, planowanie sprawdzenia umiejętności.

7. Krok 3: Doświadczenie

 • Czym jest doświadczenie w pracy?
 • Sposoby oceny doświadczenia.
 • Stopniowanie doświadczenia.
 • Weryfikacja doświadczenia.

8. Krok 4: Uprawnienia 

 • Identyfikacja uprawnień do stanowiska pracy.
 • Metody weryfikacji i dozwolony zakres sprawdzenia (dane osobowe). 

9. Krok 5: Budujemy ścieżki, koncepcja podziału na ścieżki:

 • managerską (pionową), 
 • specjalistyczną (poziomą) 
 • pomocnicze (wspierające)

Ćwiczenia:
Planowanie ścieżki managerskiej, planowanie ścieżki specjalistycznej (co najmniej dwie), planowanie ścieżki „edukacja”.

10. Krok 6: Realizacja

 • Planowanie szkoleń, jako pozyskania wiedzy (powiązanie z systemami szkoleniowymi, edukacją).
 • Planowanie pozyskania umiejętności (warsztaty, praktyki, samodzielne zadania).
 • Planowanie pozyskania doświadczenia (projekty, praktyki).

Ćwiczenia:
Identyfikacja i ocena dostawców wiedzy („autoryzacja” programów), planowanie rozwoju umiejętności, planowanie w zakresie 
pozyskania doświadczenia (nie jest to to samo, co umiejętność).

11.Podsumowanie szkolenia

Zakończenie 17:00 



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Grzegorz Krzemiński
Posiada ponad 20 lat doświadczenia jako manager. Zaczynał od małych, kilkuosobowych 
zespołów, później kierował zespołami nawet kilkusetosobowymi. Zarządzał również 
organizacjami (stanowiska członka zarządu i prezesa zarządu), w tym też non-profit. 
Formalne stanowiska związane z obszarem ścieżek rozwoju to doradca ds. strategicznych (w 
obszarze rozwoju personelu) kierownik działu kadr, kierownik referatu ds. szkoleń. 

Z obszarem związanym z rozwojem pracowników i ścieżkami rozwoju związany od 1997 
roku. Początki to małe zespoły realizujące zadania dla jednego klienta. Wprowadził w tym 
czasie wymagania w zakresie umiejętności i doświadczenia do objęcia stanowisk 
kierowniczych niższego i średniego szczebla. Dało to efekt w postaci objęcia usługa 
wszystkich oddziałów w Warszawie (sześć, z początkowych dwóch). 
Pierwsze w pełni opisane ścieżki rozwoju pojawiły się w 1999 roku, w ramach zamkniętej 
struktury. Wprowadził pięciostopniowy model awansowania w strukturze bezpieczeństwa, 
który działa do dziś. 

Późniejszy rozwój koncepcji to lata 2003-2004, gdzie zaprojektował i wdrożył rozwiązania 
dla pilotażowej grupy pracowników (około 400 osób) w organizacji zatrudniającej 2.000 osób. 
Ścieżki obejmowały obszar managerski, specjalistyczne i dodatkowe (edukacja i media). 
W latach 2004-2007 koncepcje ścieżek rozwoju wykorzystywał we wszystkich kontaktach 
konsultingowych, tworząc liderów obszarów, opiekunów czy koordynatorów. 

Pełny system, dla organizacji liczącej 600 osób wdrożył w latach 2007-2010. Obejmował 
również ścieżkę managerską (ogólną – pionową), ale również ścieżki specjalistyczne (7 
odmian) oraz wspierające (edukacja – w połączeniu z systemem zarządzania wiedzą). 

Projektowaniem, realizacją i prowadzeniem szkoleń zajmuje się od 1997 roku. W tym czasie 
wdrażał również systemy zarządzania wiedzą (KMS) oraz systemy wspierające (LMS) 
systemy zarządzania szkoleniami. W strukturze tych ostatnich, jako wspierających ścieżki 
rozwoju prowadzi od 2007 roku na autorskich programach trzy rozwiązania typu „learning 
paths” (ścieżki kształcenia) dla personelu bezpieczeństwa. 


