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Klasyka 
i innowacyjność 
JEDYNY TEGO TYPU KURS HRBP,

PRZEDSTAWIAJĄCY DWIE PERSPEKTYWY  

ROLI HRBP: KLASYCZNĄ I NOWOCZESNĄ.  



będące nowo mianowanymi HRBP 

 

pracujące w działach personalnych, lub planują

podjąć takie zatrudnienie 

 

chcące uzupełnić wiedzę w tym obszarze 

 

które do tej pory pracowały w działach personalnych

w oparciu o własną wiedzę i własne standardy,  

nie przechodziły jednak dedykowanych szkoleń czy

kursów 

 

szukające inspiracji, wymiany wiedzy  

 

Do udziału w szkoleniu  

zachęcamy osoby: 

Profil uczestnika: 

SZKOLENIE 
HR Business Partner 

CERTYFIKOWANE 

dla kogo szkolenie? 

Wsparciem realizacji strategii polityki personalnej  

oraz koordynowaniem i wdrażaniem kluczowych procesów

personalnych w firmie: rekrutacja, adaptacja, systemy

motywacyjne, ocena i rozwój, badanie nastrojów  

i zaangażowania, komunikacja, well-being, m.in: 

Czym będzie mogła zajmować się osoba po
skończonym kursie: 

Wsparcie menedżerów w rozwoju ich kompetencji  

i umiejętności oraz w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

personalnych 

 

Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań wspierających

pozyskiwanie i utrzymanie najlepszych pracowników,

employerbranding, 

 

Koordynację procesów oceny

pracowniczej/feedbacku/feedforwardu, monitorowanie

satysfakcji i zaangażowania pracowników 

 

Tworzenie planów rozwojowych i budowanie potrzeb

szkoleniowych we współpracy z menadżerami 

 

Inicjowanie i prowadzenie projektów rozwijających  

procesy HR, 



SZKOLENIE 
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CERTYFIKOWANE 

o szkoleniu 

Czy zespół może sam przyznawać sobie
premie?  

 

Czy powinniśmy stosować ocenę pracowniczą, 

a może lepiej, gdy to zespół sam siebie będzie

oceniał?  

 

Jak wzmocnić zaangażowanie pracownika  

i sprawić by ludzie chcieli u nas pracować  

i w dodatku z przyjemnością? 

Mamy przyjemność zaprezentować

certyfikowany kurs, który przygotowaliśmy

wspólnie z praktykami i ekspertami

zajmującymi się na co dzień realizacją polityki

personalnej w firmach.  

WIERZYMY, ŻE WSPÓLNIE

ODPOWIEMY M.IN. NA POWYŻSZE

PYTANIA. 

PATRON MERYTORYCZNY 
PROGRAMU: 



Możliwość otrzymania

certyfikatu, który opiera się

na szczegółowych,  

branżowych normach

określonych  

w normie  PN-EN ISO/IEC

17024:2012. 

 

Certyfikat jest uznawany   

na terenie  

Unii Europejskiej  

i Europejskiego Obszaru

Gospodarczego. 
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CERTYFIKOWANE 

dlaczego warto 

Postawiliśmy na mocne podstawy merytoryczne,  

a także przedstawienie kluczowych funkcji HRBP  

z punktu widzenia konkretnych organizacji, tj.
dużej międzynarodowej firmy – i tu pokażemy

podejście klasyczne, oraz polskiej średniej firmy

technologicznej – zaprezentujemy podejście
innowacyjne, które z powodzeniem sprawdza się 

np. w organizacjach turkusowych.  

 

Liczne casy’y, narzędzia i ćwiczenia pozwolą na to,

by uczestnik po skończeniu kursu mógł wykorzystać

nabytą wiedzę natychmiastowo  

w swojej organizacji.  

 

Cel i jednocześnie wyróżnik naszego kursu  

to pokazanie różnych perspektyw, inspiracji,
wymiany doświadczeń oraz możliwość dokonania

wyboru przez uczestnika, które podejście lub jego

wybrane elementy chciałby/powinien stosować  

w swojej organizacji.  
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CERTYFIKOWANE 

o prowadzących 

Od 23 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba

zarządzająca, a także konsultant, asesor, trener i mentor. 

 

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu

systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów

na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą

Executive Search, audytach personalnych z

wykorzystaniem metodologii Development Center,

projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii

rekrutacyjnych, badanie nastrojów pracowników,

systemów kompetencyjnych, ocen okresowych,

projektowaniem i realizacją rozwoju pracowników  

oraz projektów badawczych na rynku pracy. 

 

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych

kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”). Jako trener

projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu

niwelowania luk kompetencyjnych,  

 

Janusz 

umiejętności miękkich oraz specjalistycznych –

Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania

oraz komunikacji interpersonalnej. Twórca metodologii

„Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na

niwelowanie luk kompetencyjnych.  

 

Autor wielu publikacji w specjalistycznych

czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny

prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. 

 

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami

ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie

Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk

Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium

Opoliense i Wyższej Szkole Bankowej. 

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w

Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

 

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR

(www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana

doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących

w Działach Personalnych. 

Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Asesor,

Trener, Mentor 
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CERTYFIKOWANE 

Studiowała zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania  

& The Polish Open University w Warszawie. 

 

Jest także absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu. W 2017 ukończyła Program rozwoju

Management realizowany przez ICAN Institute (Harvard

Business Review Polska). 

 

Od 14 lat związana jest z firmą Sitech Sp. z o.o., która należy

do koncernu Volkswagen - globalnego producenta

samochodów. 

 

 

Anna 

Odpowiedzialna za kreowanie i rozwój strategii HR.

Realizowała wiele projektów związanych  

z wdrażaniem systemów motywacyjnych, oceny

pracowników, planu sukcesji i rozwojem

menedżerów.  

 

Ma także doświadczenie w budowaniu efektywnych

zespołów trenerów wewnętrznych oraz HR Business

Partnerów. 

 

Stale doskonali procesy związane z zarządzaniem

zasobami ludzkimi,aby w najbardziej optymalny

sposób wspierać rozwój całej organizacji. 

HR Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem

w międzynarodowej korporacji w branży

motoryzacyjnej. 
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CERTYFIKOWANE 

Od 18 lat buduje i realizuje strategie personalne w firmach:

szkoląc, rozwijając, motywując, wdrażając.  

 

Wspiera biznes w budowaniu przewagi konkurencyjnej w

oparciu o zaangażowanie i zadowolenie ludzi, wzmacnia

świadomość mocnych stron oraz wspiera  transparentność

podejmowanych decyzji. Jest promotorką motta “Gdy chcę

działam skuteczniej, niż gdy muszę”. 

 

Jako mentor przeprowadziła ponad 200 godzin sesji

coachingowych głównie w obszarach biznesowych.  

 

Dorota 

Ukończyła studia podyplomowe na

Uniwersytecie Ekonomicznym z “Zarządzania

Pracą”, Jest absolwentką ICAN Institute (Harvard

Business Review Polska), zdała egzaminy  

w Coaching Leadership School.  

HR-owiec z zawodu, coach z zamiłowania.  
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Do wyboru jeden 

z trzech pakietów  

szkolenia

Możliwość otrzymania
certyfikatu uznawanego  

na terenie UE 

 

Praktyczną wiedzę  

i umiejętności 
z zakresu HR 

Wsparcie i możliwość
konsultacji  
z trenerami po szkoleniu
poprzez Slack'a 

Możliwość spotkania z trójką 

ekspertów, uznanych  

w środowisku HR 

Catering 

Materiały eksperckie  

i przydatne narzędzia 

Możliwość
pozyskania  

dofinansowania  

co zyskasz? 



ORGANIZATOR  

Human Partner Sp. z o.o. 

Hercena 3-5 

50-453 Wrocław 

 

www.humanpartner.pl 

SZKOLENIE  

HR Bussines Partner 

PRZEJDŹ DO STRONY 

Z ZAPISAMI I PROGRAMEM 

SZKOLENIA 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ  

NAS O MOŻLIWOŚĆ  

 

 

ORAZ ORGANIZACJĘ 

SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH  

 TEL. 71 797 67 69 

 

 

DOFINANSOWANIA 

PAKIET BASIC:       PAKIET OPTIMUM:       PAKIET PREMIUM:

6 dni / 5 200 zł netto 

6 dni / 4 200 zł netto* 

4 dni  / 3 800 zł netto 

4 dni  / 2 800 zł netto* 

 

3 dni / 2 950 zł netto 

3 dni / 1 950 zł netto* 

 

* PROMOCYJNA CENA 
(obowiązuje przy opłaceniu całości  przed kursem) 

885 zł netto 1 140 zł netto 1 560 zł netto 

z dofinansowaniem z dofinansowaniem z dofinansowaniem

https://humanpartner.pl/szkolenie-hr-business-partner/
https://humanpartner.pl/szkolenie-hr-business-partner/

