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Firma szkoleniowa Human Skills 

Human Resources 
Business Partner 
 

Opinie o Szkoleniu:   
 
„Ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenie po szkoleniu. Czuję się zadowolona z informacji, 
które uzyskałam. Szkolenie było naprawdę bardzo korzystne i wyjątkowo mi się podobało. Na 
pewno prowadzący był dużą częścią tego sukcesu. Dziękuje za szkolenie.” 
 
Która część szkolenia najbardziej Ci się przyda w pracy? 
 
„Zarządzanie zmianą, konfliktami z zasady wpływu społecznego oraz metody radzenia sobie 
z konfliktem z rozwiazywanie konfliktów, agile, design thinking z konflikty, optymalizacja 
procesów.” 
 
Jak zastosujesz w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia?  
 
„Wykorzystanie modelu GROW do pracy z kandydatami wewnętrznymi, wykorzystanie technik 
coachingu w codziennej pracy z biznesem, rozwiązywanie konfliktów, analiza danych i 
wprowadzanie, będę bardziej świadomie podchodzić do ewentualnych konfliktów i z większa 
świadomością będę je rozwiązywać; lepiej rozumiem role HR BP w organizacjach i zakres 
odpowiedzialności.” 
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DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ: 
 
✓ Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 

2019r., 2021r., 2022r. 
✓ Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. 
✓ Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 
✓ Co roku nasze usługi szkoleniowe są weryfikowane oraz certyfikowane przez DEKRĘ. 
✓ Jesteśmy Firmą  Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 
2.14/00243/2014. 

✓ Jesteśmy firmą współpracująca z Extended DISC, FRIS oraz Insight 
Discovery. MTQ, ILM 72. 

✓ Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe oraz mentoringowe: 
✓ Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC oraz oceny 360. 
✓ Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sukces Kobiety Biznesu. 
✓ Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb 

naszych Klientów. 
✓ Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać 

możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach. 
✓ Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad 

kompetencjami pozwala sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców. 
 
Jako firma cenimy przede wszystkim: 
 
✓ Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług. 
✓ Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów. 
✓ Pasję z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe. 
✓ Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.  
 

 

 

 

 

http://www.humanskills.pl/


 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 

Strona | 2 

  

 

 

OPIS SZKOLENIA 

 Organizowane przez Human Skills szkolenia HR Business Partner to potężna dawka fachowej 
i usystematyzowanej wiedzy z HR Business Partneringu oraz relacji budowanych w biznesowym 
otoczeniu. Nasze najnowsze szkolenie HR Business Partner w formie kursu otwartego oraz kursu 
online ukierunkowane jest na wyposażenie uczestników w kluczową dla rozwoju potencjału 
współczesnej organizacji wiedzę na temat funkcji, ról i zadań Human Resources Business 
Partnera. 
Human Resources Partner to osoba, która wnosi do organizacji szereg cennych wartości. 
To specjalista w dziedzinie motywowania i wzmacniania zaangażowania pracowników 
oraz mistrz kompetencji społecznych niezbędnych w nowoczesnym strategicznym partnerstwie. 
Otwarte kursy HR Business Partner i ich odpowiedniki w wersji online pozwalają Uczestnikom 
kursu wypracować kluczowe kompetencje wzmacniające ich pozycję w roli eksperta w zakresie 
budowania zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy 
i wsparciu menedżerów. 

Szkolenia dla HR z tej tematyki rekomendujemy wszystkim, którzy dążą do pogłębionego 
zrozumienia kluczowej roli Human Resources Business Partnera w organizacji i chcą poszerzyć 
wiedzę na temat wszystkich procesów HR oraz zależności między nimi. Zarówno otwarty kurs 
Human Resources Business Partner z naszej najnowszej oferty, jak i jego wariant w formie online, 
wyposaża Uczestników szkolenia w najskuteczniejsze narzędzia zarządzania personelem 
niezastąpione w realizacji zadań Business Partnera, przygotowuje do prowadzenia trudnych 
rozmów, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów w sposób, który pozwala minimalizować 
wszelkie straty w relacjach biznesowych. Nasze szkolenia Human Resources z dziedziny Business 
Partner koncentrują się ponadto na kształceniu kompetencji szczególnie przydatnych 
na stanowiskach powołanych do wspierania kadry kierowniczej w procesach zarządzania 
kapitałem ludzkim. 

Kursy HR, szkolenia działu personalnego oraz pracowników spokrewnionych działów 
organizujemy w formie kursu otwartego prowadzonego w naszej siedzibie, a także wygodnego 
warsztatu online, który umożliwia naukę z dowolnego miejsca i w najbardziej odpowiednich 
dla Uczestników okolicznościach. Szkolenie Human Resources Business Partner w obu tych 
wariantach jest dla Kursantów niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z osobami 
zatrudnionymi w innych organizacjach i wypracowania na tej podstawie własnego 
zindywidualizowanego warsztatu pracy. Nasze szkolenia HR online dla firm, instytucji publicznych 
i osób prywatnych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji projektujemy 
na podstawie wnikliwej analizy aktualnych potrzeb szkoleniowych nowoczesnych organizacji 
oraz współczesnych realiów biznesowych. 
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CELE I KORZYŚCI 

Przygotowane przez ekspertów Human Skills szkolenia HR Business Partner gruntownie 
przygotowują Uczestników kursów do roli fachowego doradcy, stratega i projektanta złożonych 
procesów związanych z zarządzaniem personelem, które mają fundamentalne znaczenie dla 
planów biznesowych firm i organizacji. Oferowane przez nas szkolenie HR Business Partner 
rozwija kluczowe umiejętności i kompetencje efektywnie działającego Partnera Biznesowego 
HR, zdolnego przeprowadzić personel przez różnorodne zmiany, motywować pracowników i 
skutecznie angażować do działania. Nasze kursy HR Business Partner koncentrują się na 
pogłębianiu specjalistycznej wiedzy i nauce praktycznych umiejętności tworzących warsztat 
profesjonalnego HR BP. Otwarte szkolenia dla HR oraz kursy online z powyższego obszaru są 
najskuteczniejszą metodą przygotowania pracowników zatrudnionych w działach kadr do roli 
sprawnych strategów wspierających kadrę kierowniczą. Zaprojektowany przez nas kurs 
Human Resources Business Partner daje firmom i organizacjom możliwość wykształcenia 
biegłego analityka, taktyka i mediatora w jednej osobie, a Uczestnikom pozwala 
zmaksymalizować potencjał zawodowy w obszarach działania nowocześnie pojętego Partnera 
Biznesowego HR. 

Otwarte szkolenia Human Resources BP oraz ich odpowiedniki oferowane jako zajęcia online 
odwołują się do najaktualniejszej wiedzy i bazują na uznanych powszechnie koncepcjach 
zarządzania kapitałem ludzkim. Programy naszych kursów z dziedziny Business Partneringu 
wzbogacone są o przykłady zaczerpnięte z życia oraz wnikliwe analizy rzeczywistych, a nie 
wymyślonych przypadków. To sprawia, że proponowane przez Human Skills kursy HR i szkolenia 
działu personalnego uczą tego, co naprawdę jest przydatne i potrzebne na stanowisku HR BP w 
nowocześnie zarządzanej organizacji. Gwarantujemy, że szkolenie Human Resources Business 
Partner pomoże naszym Kursantom lepiej zrozumieć współczesne realia biznesowe oraz 
szczególną rolę, jaką pełni w firmie HR Business Partner. Skutecznie uczymy, jak efektywnie 
współdziałać, inicjować i wdrażać zmiany w organizacji z pełną dbałością o sukces firmy oraz 
dobro całego jej personelu. 

Otwarte szkolenia HR Business Partner oraz kursy online w naszej szkole to nowoczesne 
i wyjątkowo praktyczne kursy o najwyższym standardzie, co potwierdzają liczne nagrody 
i certyfikaty. Gwarantujemy, że ich jakość oraz poziom merytoryczny nie mają sobie równych. 
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JAKIE KORZYŚCI OFERUJĄ SZKOLENIA HR BUSINESS PARTNER Z NASZEJ 
OFERTY? 

Proponowane przez nas szkolenie HR Business Partner kompleksowo przygotowuje Kursantów 
do roli profesjonalnego doradcy, stratega i mediatora, który projektuje i wdraża w firmie 
rozwiązania i procesy w obszarze zarządzania personelem. Otwarte Kursy HR Business Partner 
oraz ich odpowiedniki organizowane w formule online wyposażają w wiedzę o wyjątkowych 
możliwościach Biznes Partnera HR, a także doskonalą umiejętności i kompetencje konieczne do 
wypełniania zadań na stanowisku HR BP i pokrewnych mu stanowiskach. 

Szkolenia dla HR z Business Partneringu wyposażają Uczestników w specjalistyczną wiedzę o: 

• Specyficznej roli i funkcji Human Resources Business Partnera we współczesnych realiach 
biznesowych. 

• Metodach i technikach projektowania optymalnych procesów i narzędzi HR. 
• Zasadach i technikach tworzenia i wzmacniania efektywnej współpracy i wsparcia 

biznesu. 
• Modelach zarządzania zmianą z zachowaniem ekonomii zaufania i partnerstwa. 
• Skutecznych technikach rozwiązywania konfliktów z troską o minimalizowanie strat w 

obszarze biznesowych relacji. 
 

Otwarty kurs Human Resources Business Partner oraz kurs online poszerzają i uzupełniają zasób 
wiedzy Kursantów z różnorodnych dziedzin o kluczowym znaczeniu dla osób realizujących 
zadania w dziale HR, takich jak m.in.: komunikacja, motywowanie, zarządzanie kapitałem ludzkim 
czy rekrutacja. 

Szkolenia Human Resources Business Partner kształcą profesjonalne umiejętności: 

• Określania zasad i wytycznych zmierzających do optymalizacji procesów HR oraz 
definiowania wskaźników ich skuteczności. 

• Rekomendowania odpowiednich metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów 
dla organizacji. 

• Wnikliwego analizowania zmian zachodzących w organizacji oraz wsparcia w ich 
optymalizacji. 

• Prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, konstruktora porozumienia w celu 
wypracowania rozwiązań najlepszych dla obu stron mediacji. 

 

 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 

Strona | 5 

 

 

 

 

Otwarte kursy HR, szkolenia działu personalnego i kursy online szkolące kandydatów na posady 
Business Partnera trenują umiejętność rozwiązywania rzeczywistych i palących problemów oraz 
wyposażają w komplet skutecznie działających narzędzi niezbędnych do mistrzowskiego 
wykonywania zadań Biznes Partnera HR. 

Szkolenie Human Resources Business Partner szlifuje unikatowe kompetencje związane z: 

• Definiowaniem roli, funkcji i zadań wymaganych od profesjonalnego HR BP. 
• Kompleksowym rozumieniem roli HR Business Partnera w firmie i dogłębnym 

pojmowaniem wszystkich procesów w obszarze HR. 
• Wykorzystaniem najważniejszych narzędzi zarządzania personelem stosowanych przez HR 

BP. 
• Wspieraniem kadry managerskiej w procesach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim; 
• Pracą z kluczowymi metodami wykorzystywanymi przez Human Resources Business 

Partnera – coachingowymi, zarządzania konfliktami, organizowania i prowadzenia 
spotkań oraz wdrażania różnorodnych zmian w organizacji. 
 

Nasze szkolenia HR Business Partner rozwijają i doskonalą kluczowe kompetencje ogólne i 
stanowiskowe o charakterze miękkim i twardym, bez których nie może obejść się efektywnie 
działający HR BP we współczesnym świecie. 
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PROGRAM SZKOLENIA HR BUSINESS PARTNER – KURS ONLINE 
 
Szkolenie HR Business Partner w formie warsztatu online to wygodny sposób podnoszenia 
kwalifikacji, który pozostawia Kursantom wielką swobodę w doborze okoliczności szkolenia. 
Nasze zdalne kursy HR Business Partner projektujemy, uwzględniając wszystkie istotne potrzeby 
szkoleniowe współczesnych oraz najważniejsze oczekiwania osób zainteresowanych własnym 
rozwojem w sposób skuteczny, wygodny oraz z dowolnego miejsca. Nasze szkolenia dla HR w 
wersji online to doskonale dopracowane i łatwe w obsłudze kursy, które odbywają się na 
platformie Clickmeeting lub Zoom w atrakcyjnych dla ich Uczestników terminach. Na 
organizowany online przez Human Skills kurs Human Resources Business Partner można 
pozyskać dofinansowanie z BUR lub KFS! 
 
Program szkolenia Human Resources dla aktualnych i przyszłych Biznes Partnerów HR obejmuje 
7 segmentów tematycznych, które poprzedzone są krótkim wstępem i zakończone 
podsumowaniem utrwalającym najważniejsze zagadnienia. Zdalne kursy HR, szkolenia działu 
personalnego i kandydatów na pracowników tych działów są ukierunkowane na rozwój 
umiejętności praktycznych, stąd ich program obfituje w różnorodne przykłady, wskazówki oraz 
kompendia dobrych praktyk. Szkolenie Human Resources Business Partner w wersji online 
zaznajamia Kursantów z najnowszymi koncepcjami, metodami oraz narzędziami pracy. Są to 
m.in.: model GROW, Design Thinking czy metodyka Agile. 
Szkolenia HR Business Partner w wersji online kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia 
profesjonalnego kursu w Human Skills! 
  

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA HR BUSINESS PARTNER: „HRBP JAKO 
PARTNER WSPIERAJĄCY EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ 
BIZNESOWYCH” 
 
Wstęp. Szkolenie HR w wersji online rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia w tematykę zajęć 
oraz omówienia spraw organizacyjnych. Kursy HR przebiegają w oparciu o diagnozę celów i 
potrzeb szkoleniowych Kursantów – ich programy mogą być modyfikowane w taki sposób, by 
jak najbardziej odpowiadały indywidualnym oczekiwaniom Uczestników warsztatu. 
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Moduł I. Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje 

• Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w kontekście wymagań współcześnie 
pojmowanego Human Resources. 

• Role Human Resources BP wypracowane na podstawie modelu Ulricha i oczekiwań 
biznesu. 

• Budowanie strategii Human Resources w zgodzie ze strategią biznesu – HR Business 
Partner jako partner strategiczny. 

 
Moduł II. HR Business Partner – kluczowe funkcje i kompetencje 

• Ekspert funkcjonalny w dziedzinie procesów Human Resources oraz tereny jego działania. 
• Developer kapitału intelektualnego i kluczowe zadania HR BP wspierające rozwój i sukces 

biznesu. 
• Human Resources Business Partner jako agent zmiany. 
• Definicja i selekcja kluczowych kompetencji dla Biznes Partnera HR. 

 
Moduł III. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień” 

• Coaching jako skuteczne narzędzie HR Business Partner stosowane w profesjonalnych 
relacjach biznesowych. 

• Techniki wywierania wpływu – konstruktywne i o innym charakterze wykorzystywane w 
procesie tworzenia ekonomii zaufania. 

• Analiza transakcyjna jako model pozycji komunikacyjnych i percepcyjnych w zadaniach 
HR BP. 

• Dobre prezentacje i spotkania biznesowe w dniu codziennym HR Biznes Partnera, czyli to 
the point. 

 
Moduł IV. Human Resources Business Partner w procesach pozyskiwania i utrzymywania 
najlepszych pracowników 

• Kompetencje i umiejętności wspomagające realizację celów organizacji, czyli people 
analytics. 

• Budowanie marki pracodawcy jako droga pozyskania najlepszych pracowników – 
employer branding. 

• Skuteczne techniki i metody pozyskiwania najbardziej wartościowych i najlepiej 
dopasowanych do specyfiki organizacji kandydatów do pracy. 

• Budowanie zaangażowania personelu poprzez wdrożenie onboardingu o systemowym 
charakterze. 

• Programy talentowe – rozwijanie wszystkich pracowników czy rozwój wybranych? 
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Moduł V. Human Resources Business Partner i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez 
optymalizację procesów Human Resources 

• Cyfryzacja procesów miękkich – programy i systemy IT. 
• Zarządzanie projektami HR oraz „zwinne” podejście w stylu Agile w nowoczesnym Human 

Resources. 
• Koncepcje: Design Thinking i service design w optymalizacji procesów HR. 
• Grywalizacja jako unikatowe narzędzie Human Resources. 
• Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – kluczowe wskaźniki HR. 

 
Moduł VI. Human Resources BP jako inspirator, inicjator i wspierający w procesie zmiany 

• Model zarządzania zmianą „3D”. 
• Kluczowe etapy zarządzania zmianą oraz tzw. uważność w programowaniu zmiany. 
• Lider i ekspert zmiany oraz jego szczególna rola – zadania i kompetencje przynależne 

Human Resources Business Partnerowi. 
• Główne przyczyny porażek w finalizowaniu zmiany oraz metody eliminowania 

niepowodzeń. 
 
Moduł VII. Human Resources BP jako mediator i budowniczy porozumienia 

• Konflikty w miejscu pracy – korzyści i zagrożenia. 
• Strategie rozwiązywania konfliktów. 
• Techniki i sposoby analizy konfliktu, czyli first step do wyeliminowania sytuacji konfliktowej. 
• 5 skutecznych metod zapobiegania konfliktom w organizacji. 

 
Podsumowanie szkolenia dla HR wraz z powtórzeniem najważniejszych wiadomości. Kurs Human 
Resources Business Partner online na finalnym etapie koncentruje się na utrwaleniu zdobytej 
wiedzy i pogłębia ją o refleksje Kursantów. W czasie podsumowania szkolenia Human Resources 
z obszaru Business Partner sporządzane są ponadto osobiste check-listy. Kursy HR i szkolenia 
działu personalnego organizowane online uzupełniamy następnie bezpłatną opieką 
poszkoleniową. Szkolenie Human Resources: „HRBP jako partner wspierający efektywność i 
skuteczność działań biznesowych” online kończy się przyznaniem certyfikatu potwierdzającego 
odbycie profesjonalnego szkolenia HR w Human Skills. 

  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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PROGRAM SZKOLENIA HR BUSINESS PARTNER – STACJONARNE SZKOLENIE 
HR 
Kursy HR Business Partner w formule zajęć stacjonarnych to kompleksowe warsztaty kształcące 
kluczowe kompetencje wymagane od specjalisty zatrudnionego jako HR Business Partner lub na 
pokrewnym stanowisku. Szkolenia dla HR organizowane stacjonarnie odbywają się w naszej 
głównej siedzibie – doskonale skomunikowanym z resztą stolicy oraz innymi miastami centrum 
szkoleniowym Human Skills. Wszyscy zaproszeni do nas goście zapisani na otwarty kurs Human 
Resources Business Partner mogą liczyć na komfortowe warunki, wyjątkowo przyjazną 
atmosferę, przerwę na kawę, przekąski i obiad oraz pełen pakiet wysokiej jakości materiałów 
szkoleniowych. 
 
Klienci i Kursanci wybierający stacjonarne szkolenia Human Resources przygotowujące do 
profesji HR Business Partnera lub wykonywania jego zadań w ramach obowiązków zawodowych 
mogą liczyć na dofinansowanie ze strony BUR bądź KFS. Otwarte kursy HR, szkolenia działu 
personalnego i przyszłych pracowników działu kadr zostały zaprojektowane jako jednodniowe 
intensywne kursy praktyczne składające się z 7 modułów tematycznych. Stacjonarne szkolenie 
Human Resources „HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań 
biznesowych” kończy się wystawieniem certyfikatu potwierdzającego ukończenia 
profesjonalnego szkolenia HR w Human Skills. 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STACJONARNEGO SZKOLENIA HR BUSINESS 
PARTNER: „HRBP JAKO PARTNER WSPIERAJĄCY EFEKTYWNOŚĆ I 
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH” 
 
Wstęp. Stacjonarne szkolenie HR w części wprowadzającej przewiduje wnikliwą diagnozę potrzeb 
szkoleniowych Kursantów, zdefiniowanie celów szkolenia oraz blok poświęcony sprawom 
organizacyjnym. Kursy HR organizowane w naszej siedzibie charakteryzuje duża elastyczność 
programowa – eksperci prowadzący nasze stacjonarne szkolenia dla HR z obszaru HR Business 
Partner w razie potrzeby na bieżąco wzbogacają treść i formę warsztatów, tak aby kurs Human 
Resources spełniał oczekiwania danej grupy szkoleniowej. W programie opisywanego szkolenia 
Human Resources przewidziane zostały ponadto różne formy ćwiczeń praktycznych 
umożliwiających utrwalenie i pogłębienie zdobytej wiedzy w działaniu. 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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Moduł I. Rola, funkcje, zadania oraz kompetencje Human Resources Business Partnera 
 

• Wielozadaniowy model Dave’a Ulricha we współczesnym Human Resources. 
• Role HR Business Partnera według modelu Ulricha i oczekiwań stawianych przez biznes. 
• Budowanie skutecznej strategii Human Resources w zgodności ze strategią biznesu – 

HRBP jako partner strategiczny w organizacji. 
 
Moduł II. Kluczowe kompetencje i funkcje Human Resources BP 
 

• Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów Human Resources oraz zakres jego zadań. 
• Developer kapitału intelektualnego i zadania HR BP ukierunkowane na rozwój i sukces w 

biznesie. 
• Human Resources BP jako agent zmiany. 
• Zdefiniowanie i omówienie najważniejszych kompetencji dla Business Partnera HR. 

 
Moduł III. Human Resources BP i jego efektywność osobista w codziennych zadaniach 
 

• Coaching jako narzędzie HR Business Partner w profesjonalnych relacjach biznesowych. 
• Przegląd technik wywierania wpływu i ich przydatność w procesie budowania ekonomii 

zaufania. 
• Analiza transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w zadaniach 

HR Biznes Partnera. 
• Prezentacje, wystąpienia i spotkania biznesowe w codzienności HR Business Partnera, czyli 

to the point. 
 
Moduł IV. Rola Human Resources Business Partnera w pozyskiwaniu i utrzymywaniu 
najlepszych pracowników 
 

• Kompetencje wspomagające realizację celów biznesowych (people analytics). 
• Budowanie silnego i atrakcyjnego wizerunku pracodawcy jako droga do zdobycia 

najlepszych pracowników – employer branding. 
• Efektywne metody i techniki werbowania wartościowych i najlepiej dopasowanych do 

organizacji pracowników. 
• Budowanie zaangażowania kadr poprzez onboarding o charakterze systemowym. 
• Programy rozwoju talentów – rozwój wszystkich czy wybranych pracowników? 

 
 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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Moduł V. Human Resources BP i jego wpływ na siłę organizacji poprzez optymalizację 
procesów HR 
 

• Digitalizacja i automatyzacja procesów miękkich – programy i systemy IT. 
• Zarządzanie projektami HR oraz specyfika podejścia w stylu Agile. 
• Koncepcje: service design oraz Design Thinking w optymalizacji kluczowych procesów HR. 
• Grywalizacja jako wartościowe narzędzie HR. 
• Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – priorytetowe wskaźniki HR. 

 
Moduł VI. HR Business Partner – inspirator, inicjator i wsparcie w procesie zmiany 
 

• Model zarządzania zmianą „3D” z omówieniem. 
• Kolejne etapy w zarządzaniu zmianą oraz tzw. uważność w planowaniu zmiany w 

organizacji. 
• Lider i ekspert zmiany – zadania i kompetencje przynależne HR Biznes Partnerowi. 
• Częste przyczyny porażek w procesie przechodzenia przez zmiany oraz metody ich 

niwelowania. 
 
Moduł VII. Human Resources Biznes Partner jako sprawny mediator i budowniczy 
porozumienia 
 

• Konflikty – korzyści i zagrożenia płynące z konfliktów w miejscu pracy. 
• Strategie i metody rozwiązywania różnorodnych konfliktów. 
• Techniki i metody analizy konfliktu. 
• Najskuteczniejsze metody zapobiegania konfliktom w miejscu pracy. 

 
Podsumowanie szkolenia Human Resources Biznes Partner. Stacjonarne kursy HR i szkolenia 
działu personalnego uzupełniamy na życzenie darmową opieką poszkoleniową ze strony 
naszych ekspertów. Szkolenie Human Resources doskonalące kompetencje HR Biznes Partnerów 
kończy się wystawieniem świadectwa ukończenia szkolenia HR „HRBP jako partner wspierający 
efektywność i skuteczność działań biznesowych”. 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Cena i terminy (link) 

Szkolenie online: 
Cena zawiera: 

• Materiały szkoleniowe w pdf. 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online? 
• Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. 

Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu 
komórkowego. 

• Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. 
• Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę 

(może się przydać). 
• Przygotuj sobie notatnik oraz długopis. 
• Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox. 
• Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji). 

Szkolenie otwarte stacjonarne: 
Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera: 

• Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub 
w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

• Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; 
przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś 
nam to proszę przed szkoleniem. 

• Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis). 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym? 
• Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45. 
• W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa. 
• Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum 

Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest 
to centrum i strefa płatnego parkowania. 

 

https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/human-resources-business-partner/
https://www.humanskills.pl/szkolenia/clikmeeting/
https://www.humanskills.pl/firma/


 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE OTWARTE HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER 

Gdzie znaleźli Państwo informację o szkoleniu?  

TEMAT i SZKOLENIA/ TERMIN 
 

LICZBA ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / ÓW SZKOLENIA  

ZAJMOWANE STANOWISKO/A  

ADRES E-MAIL (w celu przesłania informacji o szkoleniu)  

NUMER TELEFONU (w przypadku niezbędnego kontaktu)  

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI SZKOLENIA NETTO:  BRUTTO:  
 

ZWOLNIENIE Z VAT*: 
                                                                TAK                                                              NIE 
*w przypadku zwolnienia z VAT prosimy o dołączenie podpisanego OŚWIADCZENIA z bieżącą datą, które wykazuje ulgę. 
CZY AKCEPTUJĄ PAŃSTWO FAKTURY PROFRORMA/PRZEDPŁATĘ ZA SZKOLENIE:       TAK/ NIE  

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY*: 7 dni/14 dni/inny jaki: 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  
 Imię i nazwisko / Nr tel. i email 
DANE DO FAKTURY PEŁNA NAZWA FIRMY, ADRES, NIP 

Adres wysyłki faktury: 

ZAMAWIAM SZKOLENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY: 
 
 
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie, data 

Pieczątka firmy Klienta 
 
 
Podpis osoby zgłaszającej, data 

Przeczytaj: Regulamin (wejdź) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa. Akceptuję 
regulamin – obwiązki i konsekwencje. 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych, w tym BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE 
oraz  DEDYKOWANYCH ZNIŻEK NA CENY SZKOLEŃ  od Human Skills. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w 
każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 
Administratorem jest Human Skills, ul. Rembielińska 12/19, 03-343 Warszawa 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
 

https://www.humanskills.pl/strona-glowna/firma/regulamin/

