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Warsztaty na których dowiesz 

się jak zaprojektować i wdrożyć 

strategię HR 
 

Skuteczność współczesnych firm w dużej mierze 

zależy od tego jak radzą sobie z organizacją pracy 

zespołów i menedżerów i jak dobrze skoncentrują 

ich uwagę na strategii, modelu biznesowym oraz 

wartościach jakie tworzy firma. Istotne w 

utrzymaniu przewagi strategicznej stały się: 

umiejętność szybkiej alokacji zasobów, zdolność do 

poziomego integrowania celów, łączenie koncepcji i 

doświadczeń w inicjatywy strategiczne. 

Współczesny HR stał się innowacyjnym 
projektantem odpowiedzialnym za upraszczanie i 
doskonalenie działań zespołów i ich pracowników. 
Specjaliści HR wykorzystują kompetencje 
Designerów. Projektują cele i inicjatywy w sposób 
umożliwiający stworzenie warunków do rozwoju 
kompetencji, zarządzania talentami i motywowania. 
Rozwijają ekosystem kreatywnego myślenia 
wzmacniając zaangażowanie i motywację do 
działania. Pokazują jak łączyć myślenie strategiczne i 
operacyjne. Wykorzystują podejście oparte o 

Design Thinking stając się architektami celów, 
talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować 
wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. 
Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają zwinności 
pozwalającej ograniczyć pracę i skoncentrować się 
na tym co najważniejsze. Uczą się dokonywać 
inteligentnych i zharmonizowanych wyborów. 
Dzięki temu zespoły pracują wydajniej ograniczając 
straty energii. Wzmacniają morale i ducha walki 
niezbędnego w realizacji celów. Praca w organizacji 

staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. 

Szkolenie jest adresowane do menedżerów i 
specjalistów  poszukujących inspiracji, narzędzi, 
modeli i metod do budowania i realizacji 
nowoczesnej strategii HR. To szkolenie dla osób 
odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie misji HR 
oraz integrowanie celów HR z potrzebami 
organizacji. Zapraszamy: 

 HR Managerów 

 Specjalistów HR 

 HR Business Partnerów 

 Doradców HR 

Osoby uczestniczące w szkoleniu: 

 Poznają szanse i możliwości rozwoju 
organizacji w kierunku nowoczesnego HR. 

 Odkryją jak przygotować HR do bycia 
innowacyjnym Designerem. 

 Dowiedzą się jak integrować działania HR z 
modelem biznesowym. 

 Dowiedzą się jak łączyć działania HR z innymi 
obszarami funkcjonalnymi 

 Przygotują się do rozwoju współpracy na bazie 
modeli biznesowych i modeli celów. 

 Poznają strukturę i zasady przygotowania 
Briefu strategicznego (BS). 

 Otrzymają ukierunkowanie i inspirację do 
uruchamiania inicjatyw strategicznych typu 
Plug & Play 

 Poznają podejście oparte o „zwinne” 
zarządzanie w realizacji strategii HR. 
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 Jak działają firmy w zmiennym otoczeniu - 
skuteczne modele strategiczne. 

 Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną 
firm - Key Success Factors. 

 Co to jest zwinność strategiczna - jak 
wzmacniać szybkość i elastyczność działania. 

 Design Thinking w projektowaniu strategii HR - 
kompetencje Designera. 

 Model biznesu i modele celów jako fundament 
nowoczesnej strategii HR. 

 Kluczowe obszary do projektowania rozwoju 
HR w modelu biznesowym firmy. 

 Integrowanie działań HR z modelem 
biznesowym firmy. 

 Projektowanie celów strategicznych HR 
-  modele celów. 

 Wspierająca rola HR - jak integrować cele HR z 
obszarami funkcjonalnymi. 

 Techniki poziomego integrowania celów. 

 Określanie celów i inicjatyw HR w oparciu o 
potrzeby obszarów funkcjonalnych. 

 Budowanie architektury celów - projektowanie 
wsparcia w realizacji celów. 

 Różnorodność inicjatyw strategicznych - 
właściwy dobór inicjatyw. 

 Zasady doboru inicjatyw (3i) - interwencje, 
inwencje, innowacje. 

 Uruchamianie inicjatyw typu Plug & Play - 
talenty, doświadczenia, kompetencje. 

 Proces testowania modelu celów 
strategicznych HR. 

 Brief Strategiczny - co to jest i jak go 
przygotować. 

 Zasady korzystania z Briefu Strategicznego 

 Brief strategiczny jako narzędzie kierowania 
zespołem. 

 Uzgadnianie wspólnych celów i obszarów do 
współpracy. 

 Jak wykorzystać zalety zwinnego zarządzania 
w realizacji celów HR (Agile Management). 

 Zwinne podejście do System Performance 
Management. 

 Monitorowanie realizacji celów i strategii - 
zasady przygotowania Back Briefingów. 

 Podstawy wdrożenia i zastosowania systemu 
zwinnego zarządzania do realizacji strategii 
HR. 
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Moduł o charakterze inspiracji. Buduje podstawy do 
odkrywania potencjału rozwojowego HR. Jest mini-
wykładem połączonym z dyskusją i prezentacja 
przykładów. Charakteryzuje możliwości i szanse 
związane z kształtowaniem nowej misji HR. 
Prezentuje model działania HR i jego miejsce we 
współpracy z obszarami funkcjonalnymi. Po 
zakończeniu tej części uczestnicy będą 
przygotowani do planowania rozwoju HR w 
kontekście wyzwań strategicznych szybko i 
elastycznie działającej organizacji. Zrozumieją 
obszary kompetencyjne niezbędne do 
projektowania strategii i działania HR. Nauczą się 
identyfikowania potencjału rozwojowego w oparciu 
o zasady Design Thinking. Stworzą wizję będącą 
podstawą do dalszego projektowania celów i 
strategii. 

Moduł koncepcyjny z elementami pracy kreatywnej. 
W tej części uczestnicy poznają praktyczne zasady 
posługiwania się modelami biznesowymi i 
modelami celów. Dowiedzą się jak modele 
wspierają projektowanie strategii. Poznają 
przykłady konkretnych modeli. Dowiedzą się jak 
czytać modele w kontekście strategii firmy. Poznają 
zasady identyfikowania priorytetów strategicznych 
oraz identyfikowania potrzeb organizacji. W trakcie 
pracy warsztatowej będą posługiwać się szablonami 
ułatwiającymi zaprojektowanie własnych modeli 
(Business Model Canvas oraz GO Model Canvas). 
Zakończą moduł z praktyczną znajomością podstaw 
projektowania i interpretowania modeli celów i 
biznesu w kontekście działania HR. 
 

Moduł ukierunkowany na kształcenie kompetencji 
myślenia projektowego (Design Thinking). W tej 
części uczestnicy przejdą proces wielowymiarowego 
projektowania strategii HR. W trakcie pracy 
zespołowej skorzystają z metodologii GO Model 
Canvas i nauczą się projektować cele, czynniki 
sukcesu oraz wskaźniki KPI. Dowiedzą się jak 
wykorzystać modele celów do rekrutowania i 
relokacji zasobów. Nauczą się szybkiego 
interpretowania potrzeb i określania priorytetów 
związanych z realizacją celów strategicznych. 

Dowiedzą się jak posługiwać się modelem celów w 
identyfikowaniu wsparcia dla obszarów 
funkcjonalnych. Rezultatem tego modułu będzie 
przygotowany prototypowy model celów 
strategicznych HR zintegrowany z celami obszarów 
funkcjonalnych. 
 

Moduł koncepcyjny z koncentracją na inicjatywach 
wspierających realizację celów. Uczestnicy poznają 
sens realizacji inicjatyw oraz przykłady  inicjatyw z 
efektami, które można dzięki nim uzyskać. 
Dowiedzą się jak integrować inicjatywy z 
konkretnymi celami. Podczas pracy zespołowej 
zaprojektują inicjatywy ukierunkowane na 
pozyskiwanie kompetencji i talentów. Poznają 
proces testowania modelu celów i oceny efektów 
inicjatyw strategicznych. Będą przygotowani do 
integrowania strategii HR z kluczowymi obszarami 
funkcjonalnymi. 
 

Moduł o charakterze narzędziowym. Przygotuje 
uczestników do posługiwania się Briefem 
Strategicznym - łączącym cechy planu 
strategicznego i operacyjnego. Uczestnicy przejdą 
przez proces projektowania Briefu, poznając zasady 
dynamicznego wykorzystania go w realizacji celów 
HR oraz celów obszarów współpracujących. Nauczą 
się modyfikowania Briefu oraz wykorzystania go do 
gromadzenia najlepszych praktyk i pomysłów. 
Nauczą się w jasny i przejrzysty sposób 
prezentować zawartość Briefu. Poznają sposoby 
korzystania z Briefu jako narzędzia do kierowania. 
Dowiedzą się jak wykorzystać Brief Strategiczny do 
ustalania celów realizowanych w ramach działu lub 
zespołu HR. 
 

Moduł ukierunkowany na wdrożenie i zarządzanie 
realizacją strategii. Po zakończeniu tego modułu 
uczestnicy będą przygotowani do praktycznego 
zastosowania zasad projektowania i realizacji 
strategii HR w środowisku biznesowym. Będą 
potrafili wykorzystać model celów HR jako mapę do 
motywowania swoich zespołów. Będą wiedzieli jak 
włączyć do współpracy jednostki oczekujące 
wsparcia HR i precyzyjnie zaplanować takie 
wsparcie. Będą mogli pełnić rolę liderów zdolnych 
do jasnego przedstawienia strategii działania, celów 
oraz inicjatyw. Będą wiedzieli jak posługiwać się 
Briefem Strategicznym w zarządzaniu realizacją 
strategii HR. 
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 09:00 -10:30 – zajęcia 

 10:30 -10:45 - przerwa 

 10:45 -13:00 - zajęcia 

 13:00 -14:00 – lunch 

 14:00 -15:30 – zajęcia 

 15:30 -15:45 - przerwa 

 15:45 -17:00 - zajęcia 

 Udział jednego uczestnika 

 Materiały szkoleniowe 

 Handouty i prezentacje 

 Dostęp do zasobów on-line 

 Certyfikaty 

 Lunch i poczęstunek 

 ebook - GO Model Canvas 

 

 

 

 

 
XELLECT 

www.xellect.com 

 

 

 

 
HRM Partners S.A. 

www.hrmpartners.pl  
  

  

Prowadzący: 

 

 Tomasz Krzemiński  

 Piotr Sierociński 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można 
dokonać za pośrednictwem formularza na stronie: 
https://www.gomodelcanvas.pl/szkolenia/zasady-
uczestnictwa/zgloszenie-uczestnictwa  

 

http://www.xellect.com/
http://www.hrmpartners.pl/
https://www.gomodelcanvas.pl/szkolenia/zasady-uczestnictwa/zgloszenie-uczestnictwa
https://www.gomodelcanvas.pl/szkolenia/zasady-uczestnictwa/zgloszenie-uczestnictwa
mailto:tomasz@gomodelcanvas.pl
http://www.hrmpartners.pl/
http://www.hrmpartners.pl/
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