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Zdobył wiedzę i umiejętności z zakresu: 

• Identyfikowania potrzeb biznesu, zbierania 
konkretnych wymagań,

• Dobierania efektywnych narzędzi HR z punktu 
widzenia obsługiwanych linii biznesowych,

• Zaplanowania wdrożenia systemu lub narzędzia 
HR,

• Angażowania menedżerów i pracowników w 
proces implementacji nowych rozwiązań HR,

• Wykorzystania zasad marketingu w skutecznej 
komunikacji z biznesem i efektywnym 
wdrażaniu rozwiązań HR.

C e r t y f i k o w a n y

HR Business 
P a R t n e R
23-25 listopada 2011, WarszaWa

W programie m.in.:

�� Jak�dopasować�strategie�HR�do�strategii�firmy

�� O�implementacji�w�HR�–�wymiana�doświadczeń�między�uczestnikami

�� Zarządzanie�wynagrodzeniami�–�pakiety�wynagrodzeń�całkowitych,�
systemy�motywacyjne,�nagradzanie

�� Jak�skutecznie�wykorzystać�ocenę�pracowników,�zapewnić�rozwój�
i ciągłość�zarządzania�organizacją

�� Zasady�marketingu�istotne�dla�HR



Kurs zaiteresuje przede Wszystim:

• menedżerów Hr 

• dyrektorów Hr

• generalistów Hr

• Hr Biznes Partnerów

• kierowników Projektów Hr ZgłosZenia udZiału: 
tel. 22 420 55 00, fax 22 420 55 01, e-mail: zgloszenie@iir.pl, www.iir.pl/EC0386

P r e l e g e c i
C e r t y f i k o w a n y

HR Business 
P a R t n e R
23-25 listopada 2011, WarszaWa

szanowni Państwo, 

zarządzanie projektami Hr wymaga z jednej 
strony zrozumienia strategii biznesowej 
i całościowego spojrzenia na organizację, 
a z drugiej strony zintegrowania procesów 
i narzędzi Hr - owych funkcjonujących  
w firmie z tymi nowo wdrażanymi.

Wdrażanie nowych rozwiązań z sukcesem 
zależy w dużej mierze od wewnętrznego 
procesu doradczego, jaki Hr zaoferuje 
menedżerom i Zarządowi firmy.

Zaprojektowany przez nas kurs umożliwi 
Państwu zdobycie wiedzy z zakresu:

• Głównych mechanizmów strategii 
biznesowej i Hr – dowiedzą się Państwo jak 
wychodzić naprzeciw wymaganiom, które 
Zarząd stawia przed działem Hr

• Zarządzania i wdrażania projektów Hr – 
o projektowaniu, wykorzystaniu i integracji 
poszczególnych procesów i narzędzi Hr

• Budowania planów komunikacji

Podczas zajęć wykorzystujemy praktyczne 
przykłady z projektów doradczych oraz 
przeznaczamy czas na wymianę doświadczeń 
między uczestnikami.

serdecznie zapraszam 
 
 
 
Grzegorz Lenkiewicz  
kierownik projektu

Piotr sierociŃsKi
Partner Zarządzający
Dyrektor Generalny / Partner Zarządzający Hrm 
partners s.a. Z  wykształcenia informatyk. od 16 
lat czynnie zajmuje się problematyką zarządzania 
zasobami ludzkimi: w  latach 1990-1995 szef per-
sonalny dużej firmy produkcyjnej, od 1996 roku 
działa w  konsultingu (neumann management 
institute, andersen, Deloitte, a od marca 2005  do 
dziś w Grupie HrK). W tym czasie brał udział / kie-
rował blisko 300 projektami – głównie z  zakresu 
budowy systemów motywacyjnych oraz strategii 
personalnej.

Dorota ranisZeWsKa
Kierownik Zespołu Doradztwa 
Płacowego
Z wykształcenia filolog. od 1997 roku związana 
z branżą Hr. W Hrm partners s.a prowadzi głów-
nie projekty płacowe oraz związane z  diagnozą 
komunikacji. Doświadczenie  zawodowe  budo-
wała pracując w  firmach doradczych takich jak 
idea!/ Watson Wyatt i  mercer oraz w  dziale Hr 
w  jednym z  największych banków w  regionie 
cee (Warszawa, Wiedeń). jest autorką pionier-
skiego w  Polsce wdrożenia dużego systemu  
e-learningowego.  jest członkiem – założycielem 
stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą.

aneta KoPera
Kierownik  
Zespołu Zarządzania talentami
W Hrm partners s.a prowadzi projekty rozwijają-
ce narzędzia pracy działów Hr: budowanie modeli 
kompetencji, systemów ocen okresowych pracow-
ników, ścieżek karier, planów rozwojowych oraz 
sukcesji. jest częstym trenerem w  zakresie oceny 
pracowników, motywowania pozafinansowego, 
rekrutacji, metodologii assessment center/Deve-
lopment center oraz  wywiadu opartego na kom-
petencjach. Ukończyła specjalizację Psychologii 
organizacji i  Pracy. Posiada trzynastoletnie do-
świadczenie w branży Hr.

joanna PisanKo-GraBoWsKa
starszy Konsultant w Zespole 
Zarządzania talentami
starszy Konsultant w Zespole Zarządzania talenta-
mi w firmie Hrm partners s.a. Posiada dziesięcio-
letnie doświadczenie w konsultingu Hr. Prowadzi 
kompleksowe projekty rozwijające narzędzia Hr: 
budowanie modeli kompetencji, systemów ocen 
okresowych Pracowników, ścieżek karier, syste-
mów rekrutacji. ma doświadczenie w  zakresie  
assessment/Development centre, audytu perso-
nalnego oraz projektów outplacementu. Prowadzi 
też szkolenia z  dziedziny rekrutacji i  selekcji oraz 
metod rozwoju pracowników i oceny kompetencji. 
absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdań-
skiego oraz studiów podyplomowych Psychologia 
Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii 
UW. Ukończyła studia mBa dla Kadry Hr w WsPiZ 
im. L. Koźmińskiego w Warszawie.



ramowy plan zajęć:
9:00 – rozpoczęcie zajęć
10:30 – 10:45 – Przerwa na kawę
12:30 – 13:30 – Wspólny obiad
15:00 – 15:15 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie zajęć

ZgłosZenia udZiału: 
tel. 22 420 55 00, fax 22 420 55 01, e-mail: zgloszenie@iir.pl, www.iir.pl/EC0386

P r O g r A M
1 dzień, 23 listopada

NOWOcZeSNY Hr W OrgANiZAcJi
• nowoczesny Hr jako partner w biznesie 
• rola Hr w nowoczesnej firmie, nowe wymagania Zarządów 

wobec Hr
• Dyskusja grupowa na temat oczekiwań firm w stosunku do służb Hr 
• typowe kierunki transformowania Hr w organizacjach/model 

ULricHa
• model Hr Biznes Partnera, najchętniej wybierany przez duże firmy 

na początku XXi w 
• rola menedżera liniowego w realizacji procesów Hr
• Dyskusja grupowa: zarządzanie ludźmi – istota stanowiska 

kierowniczego, jak włączać kierowników w procesy Hr
• Potrzeba nowych kompetencji w zakresie Hr  – rola generalisty
• strategia Hr dopasowana do strategii firmy
• efektywność Hr – mierniki Hr, benchmarki
• Praca w grupach: jak pomierzyć sukces wybranych programów 

Hr

2 dzień, 24 listopada

WSPierANie BiZNeSU W OSiĄgANiU WYNiKÓW
• Pakiety total rewards, składniki wynagrodzeń a ich wartość 

(finansowa i postrzegana, przykłady wyników badań globalnych)
• Komunikowanie wynagrodzeń całkowitych, budowanie wartości 

wynagrodzeń w oczach pracowników (omówienie przykładów 
w zakresie komunikatów total rewards i tworzenia wizerunku)

• Wynagrodzenia zasadnicze – zasady konstrukcji siatek płac, 
trendy w projektowaniu siatek płac, progresja płacy w hierarchii 
stanowisk, wynagrodzenie zasadnicze a kompetencje, dzisiejsze 
wyzwania w zarządzaniu płacami (przykłady rozwiązań 
z projektów doradczych)

• Wynagrodzenia zmienne – projektowanie systemów 
premiowych, za co premie a za co nagrody uznaniowe, problemy 
z funkcjonowaniem systemów premiowych (przykłady rozwiązań 
z projektów doradczych)

• Podwyżki – kalibracja ocen, komunikowanie i uzasadnianie 
(omówienie na przykładzie case study, ćwiczenie warsztatowe)

• nowy system wynagradzania – jak podejść do projektu i do 
wprowadzenia zmiany (praca zespołowa)

3 dzień, 25 listopada

ZArZĄDZANie rOZWiĄZANiAMi Hr W OrgANiZAcJi

• integracja procesów i narzędzi Hr z punktu widzenia biznesu
• audyt zasobów ludzkich

• ocena pracowników jako narzędzie rozwoju pracowników – 
dobre praktyki budowania systemów ocen, integracja oceny 
okresowej z innymi systemami zarządzania ludźmi

•	 Dyskusja	grupowa:	Jak	zapewnić	właściwe	funkcjonowanie	systemu	
ocen	okresowych	–	rola	HR	BP

• Budowanie portfolio personalnego – tworzenie macierzy 
zasobów ludzkich

• systemowy rozwój pracowników – rola Hr BP we wdrażaniu 
i integracji różnych narzędzi rozwojowych

• Ścieżki karier – ścieżki awansu a ścieżki rozwoju, konstruowanie 
i wykorzystanie ścieżek karier

• Programy dla talentów - identyfikować, zaangażowanie 
i utrzymanie wyróżniających się pracowników

• Zarządzanie sukcesją – zapewnienie ciągłości funkcjonowania 
organizacji

•	 Dyskusja	grupowa:	Jak	zapewnić	skuteczność	programów	
rozwojowych	dla	pracowników	–	rola	HR	BP

• Komunikacja i wdrażanie procesów Hr – przekaz marketingowy 
w komunikacji Hr, praktyki rynkowe w zakresie brandingu 
systemów i narzędzi Hr

•	 Dyskusja	grupowa	–	Budowanie	zaangażowania	menedżerów	
w kształtowanie	i wdrażanie	procesów	HR

dyskusja podsumowująca: zebranie dobrych praktyk skutecznego 
działania Hr Biznes Partnera, zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń 
i metod zapobiegania ich wystąpieniu

HRM partners S.A. (dawniej: HrK Partners s.a.) od 2001 roku wspiera 
polskich menedżerów we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań 
kadrowo-płacowych i należy do czołówki firm doradztwa Hr w Polsce.  

specjalizujemy się w czterech obszarach doradczych: 

• efektywnym wynagradzaniu, 
• zarządzaniu talentami,
• zarządzaniu zmianami,
• opracowywaniu strategii personalnych.

Proponowane przez nas rozwiązania bazują na:

• dogłębnej znajomości specyfiki polskiego rynku pracy,
• bogatym know-how oraz wypróbowanych metodach pracy 

(zarówno własnych,  jak i naszego partnera strategicznego), 
• wiodących na rynku polskim badaniach praktyk Hr 

i benchmarkach płacowych,
• wiedzy i doświadczeniu naszych konsultantów.



Institute for International Research Sp. z o.o., 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 8, tel.: +48 22 420 55 00, fax: + 48 22 420 55 01, www.iir.pl
KRS 0000111859, NIP: 951 18 93 179, REGON: 014164096, Kapitał zakładowy: 917 000 zł

Institute for International Research Sp. z o.o. jest firmą organizującą konferencje i treningi biznesowe dla kadry zarządzającej we wszystkich sektorach gospodarczych. IIR na świecie działa od 
ponad 30 lat a w Polsce od 1997 roku. Każdego roku organizujemy ponad 250 spotkań biznesowych: konferencji i treningów służących edukacji biznesowej menedżerów, przedstawicieli różnych 
sektorów gospodarczych obecnych w Polsce. W zorganizowanych dotychczas przez IIR konferencjach i treningach wzięło udział ponad 25.000 polskich menedżerów. Wszystkie budowane przez nas 
programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede 
wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Institute for International Research Sp. z o.o. 
w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza publikacja podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku. ©2000-2010 Institute for International Research Sp. z o.o.

23-25 listopada 2011, Warszawa EC0386
Certyfikowany Hr Business partner

1. Imię i nazwisko: .............................................................................................................................................................................

Stanowisko/Dział: .................................................................................................................................................................................

Tel.: .................................................................................................... Faks: ................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko: .............................................................................................................................................................................

Stanowisko/Dział: .................................................................................................................................................................................

Tel.: .................................................................................................... Faks: ................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

Dane do faktury:

Firma: ..........................................................................................................................................................................................................

NIP: ............................................................................. Ulica: .....................................................................................................................

Kod pocztowy: ........................... Miejscowość: ............................................................................................................................

Osoba akceptująca udział:

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................................................

Stanowisko/Dział: .................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i akceptuję je.

Data: .......................................................................... Podpis ..................................................................................................................

Osoba do kontaktu – podanie jej danych ułatwi kontakt w sprawach organizacyjnych:

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................................................

Stanowisko/Dział: .................................................................................................................................................................................

Tel.: .................................................................................................... Faks: ................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

Komu jeszcze Pani/Pana zdaniem możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu:

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................................................

Stanowisko/Dział: .................................................................................................................................................................................

Tel.: .................................................................................................... Faks: ................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

Prosimy	o	nieusuwanie	naklejki.

Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych  (faxem 22 420 55 01 lub drogą emailową:  
baza@iir.pl) w przypadku,  gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed kursem wpłaty na konto:
RBS Bank (Polska) S.A. 
Nr-R: 10 1670 0004 0000 6439 9105 0566
Koszt uczestnictwa: 

do 28.10.2011 od 29.10.2011
3295 PLn +23% Vat

oszczędzasz 400 pLn 3695 PLn +23% Vat

Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją i konsumpcją. Ceny nie zawierają 
kosztów noclegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed 
rozpoczęciem kursu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 10% kosztów udziału w 
kursie. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu 
wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie 
udziału w kursie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie 
dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Odwołanie zgłoszenia w terminie 
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za 
kurs. Możliwa jest tylko jedna zmiana rezerwacji terminu uczestnictwa w kursie lub zmiana 
na inny kurs. Za zmianę pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 122,00 PLN. W każdym 
czasie wyznaczyć można na swoje miejsce innego uczestnika. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie.

Forma płatności: przelew

Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale):
o poniżej 20 o 21-50 o 51-100 o 101-200  
o 201-500 o 501-1000 o 1001-5000   o powyżej 5001

Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin:

hotline: 22 420 55 00 e-mail: zgloszenie@iir.plfax: 22 420 55 01

Wypełnij i wyślij!

adres: ul. Wróbla 8,  
02-736 Warszawa internet: www.iir.pl 

Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem: www.iir.pl.

Dostępne rabaty grupowe: tel.: 22 420 55 00

o Asystentka 
o Bankowość 
o Customer Service 
o Farmacja

/Kosmetyki 

o Finanse/Podatki/
Rachunkowość 

o Gaz/Energetyka 
o Human Resources 
o IT

o Marketing/PR 
o Nieruchomości 
o Prawo 
o Produkcja/SUR 
o Sprzedaż 

o Telekomunikacja 
o Ubezpieczenia 
o Umiejętności osobiste 
o Zarządzanie strategiczne
o Zarządzanie projektami

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od IIR na podane adresy e-mail (zgodnie z ustawą 
z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data: ................................................................                      Podpis: ...................................................................
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