
•  Strategiczne wsparcie HR BP w organizacji.

• Budowanie autorytetu HR BP.

• Budowanie relacji HR BP z partnerem biznsowym

    Zgłoś swój udział już dziś!

      530 755 339      

 ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Patroni medialni

Patron merytoryczny

Budowanie pozycji HR Business 
Partnera w organizacji

Warszawa, 15 lutego 2019



WARSZTAT

Wartościowe spotkanie w gronie praktyków HR, poszerzające wiedzę nt. rozwiązań i narzędzi z obszaru 
zarządzania zasobami ludzkimi implementowanych w rzeczywistości organizacyjnej, uwzględniających specyfikę 
danej firmy i branżowość. Przyjazna, warsztatowa formuła spotkania, stwarzająca możliwość wymiany opinii, 
wzajemnej współpracy i inspiracji. Świetna organizacja konferencji, na którą złożyła się wzorcowa komunikacja 
wydarzenia i przyjazne miejsce spotkania. Bardzo dziękuję za te wspólne dwa dni.

Jolanta Bartkowiak-Stawska, Orange

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.

 



PROGRAM- DZIEŃ I

Z przyjemnością polecam organizowane przez BMS Konferencje. Jest to niepowtarzalna okazja do pogłębienia 
wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania Profesjonalistów. Niezaprzeczalnym atutem, jest wysokiej klasy 
Profesjonalizm Organizatorów dbających o najwyższy standard i jakość. Warto uczestniczyć w takich 
spotkaniach.

 
Katarzyna Fryc, MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.   
     

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.

 

Rozpoczęcie 9:00

1. Strategiczne wsparcie ze strony HRBP
 • W jaki sposób realizować to zadanie w mojej organizacji
 • Przyczyny trudnej współpracy z HRBP z biznesem 
 • Oczekiwania biznesu a możliwości HR
 • Korzyści dla biznesu ze współpracy z HRBP

2. HRBP jako mediator i opiekun
 • Rozwiązywanie konfliktów – rozwijanie tej kompetencji w ramach funkcji HRBP
 • Mediacje –rozwijanie tej kompetencji w ramach funkcji HRBP
 • Zwalnianie - rozwijanie tej kompetencji w ramach funkcji HRBP

3. Budowanie autorytetu HRBP
 • Świadomość biznesowa HRBP
 • Narzędzia HR i ich możliwe wykorzystanie dla biznesu
 • Co buduje zaufanie biznesu do HR

4. Co dalej ze stanowiskiem HRBP
 • Jak mam się rozwijać na moim stanowisku
 • Doradca strategiczny co to dla mnie oznacza?

5. Rozmowy HRBP z partnerem biznesowym
 • Obserwowanie i dostrzeganie niewłaściwego przebiegu rozmowy
 • Obserwowanie swojego stylu reagowania w sytuacji stresujących rozmów
 • Reagowanie na agresywną / ironiczną krytykę
 • Aktywne słuchanie jako sposób reagowania na krytykę

Zakończenie 17:00



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
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    TRENER

Krzysztof  Stefaniak                        

Krzysztof zdobywał doświadczenie za zakresu prowadzenia sesji Acion Learningu 
pracując w międzynarodowych korporacjach oraz polskich przedsiębiorstwach 
takich jak Telewizja Polska, Ministerstwo Pracy, Asseco Poland, Nestle, Tele 5, 
Macrosoft. Od 2006 pracuje jako trener oraz konsultant współpracując z takimi 
klientami jak PwC Polska, PKN Orlen, Ministerstwo Finansów, Samsung, 
Bridgestone, Dachser, Inditex.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe prowadzone przez niego odbyły się w 1994 i od 
tego czasu Krzysztof rozwijał swoje umiejętności w pracy szkoleniowej i 
konsultingowej z kadrą kierowniczą wysokiego szczebla zarządzania. 

Podczas swojej kariery zawodowej jako Dyrektor Personalny przeprowadził wiele 
warsztatów coachingowych, Action Learningu oraz facylitacji z menedżerami 
wszystkich szczebli zarządzania. 

Krzysztofa ważnym atutem jest wiedza i doskonałe rozumienie funkcjonowania 
korporacji oraz istniejących w niej procesów komunikacyjnych.


