
Strategia	  HR	  w	  pięciu	  odsłonach	  
Intensywny	  i	  praktyczny	  warsztat	  	  

	  
	  

przeznaczony	  dla	  	  
Praktyków	  HR	  	  

(Dyrektorów,	  Kierowników,	  
Partnerów	  Biznesowych)	  
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Szczegóły	  programu:	  
•  Pięć	  jednodniowych	  spotkań	  w	  okresie	  od	  6.02	  do	  11.06.2015	  
•  Każdy	  moduł	  będzie	  trwał	  od	  godziny	  9.00	  do	  19.00	  
•  Zajęcia	  odbywać	  się	  będą	  w	  Warszawie.	  
•  Pomiędzy	  uczestnicy	  będą	  proszeni	  o	  wykonanie	  zadań	  

domowych	  
•  Pomiędzy	  modułami	  będą	  miały	  miejsce	  4	  indywidualne	  sesje	  

konsultacyjne	  dla	  każdego	  z	  uczestników	  
•  Warsztat	  prowadzi	  Agnieszka	  Wolańska-‐Konecka	  
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Metody	  pracy	  w	  trakcie	  warsztatów	  
•  Praktyczne	  Umiejętności	  –	  Teoria	  jest	  ważna,	  ale	  by	  wprowadzić	  ją	  

w	  życie	  potrzebny	  jest	  cały	  zestaw	  umiejętności	  
•  Studia	  Przypadków	  –	  DHLS	  opiera	  się	  na	  konkretnych	  przypadkach	  z	  

doświadczenia	  prowadzącej	  oraz	  uczestników	  
•  Doświadczenie	  –	  Każdy	  element	  programu	  zbudowany	  jest	  wokół	  

bezpośredniego	  doświadczenia	  łączącego	  koncept	  z	  rzeczywistością	  
•  Laboratorium	  nauki	  –	  Nauka	  tu	  i	  teraz,	  to	  co	  się	  będzie	  działo	  	  
	  	  	  	  	  	  w	  czasie	  warsztatu	  będzie	  owocowało	  w	  praktycznym	  zastosowaniu	  
•  Użyteczne	  od	  razu	  –	  Po	  każdym	  module	  uczestnik	  będzie	  mógł	  

zastosować	  nowe	  umiejętności	  w	  swojej	  pracy	  

•  Strategia	  HR	  –	  Każdy	  uczestnik	  zakończy	  kurs	  z	  wstępnym	  projektem	  
strategii	  HR	  dla	  swojej	  organizacji	  
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W	  czasie	  warsztatów	  nauczysz	  się	  jak:	  
•  Analizować	  środowisko	  wewnętrzne	  
•  Analizować	  środowisko	  zewnętrzne	  
•  Analizować	  wpływ	  strategii	  biznesowej	  na	  HR	  
•  Analizować	  efektywność	  istniejących	  strategii	  HR	  
•  Przeprowadzić	  analizę	  strategicznych	  braków	  w	  ZZL	  
•  Przygotować	  diagnozę,	  wnioski	  i	  rekomendacje	  
•  Zaplanować	  działania	  
•  Zaplanować	  zasoby	  
•  Pokazać	  korzyści	  z	  wdrożenia	  strategii	  
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Harmonogram	  warsztatów:	  

Moduł	  I	   Moduł	  II	   Moduł	  III	   Moduł	  IV	   Moduł	  V	  
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6.02.2015	   6.03.2015	   10.04.2015	   8.05.2015	   11.06.2015	  

Analiza	  
Środowiska	  
	  wew.	  i	  zew.	  

Strategia	  
biznesowa	  
a	  HR.	  

Istniejące	  
strategie	  
HR,	  analiza	  
potrzeb.	  

Diagnoza,	  
wnioski,	  
rekomendacje
.	  

Planowanie	  
działań	  i	  
zasobów.	  
Korzyści.	  

4	  indywidualne	  sesje	  (coaching/mentoring),	  
po	  1h,	  dla	  każdego	  z	  uczestników	  



Koszty	  uczestnictwa	  
•  Cena	  kursu	  6500	  zł	  +	  23%	  VAT	  	  
•  Przy	  rejestracji	  do	  31.12.2014	  roku	  –	  cena	  promocyjna	  5300	  zł	  

+	  23%	  VAT	  
•  Przy	  rejestracji	  więcej	  niż	  jednego	  uczestnika	  z	  tej	  samej	  

firmy,	  koszt	  każdej	  kolejnej	  osoby	  wynosi	  5700	  zł	  lub	  4900zł	  +	  
23%VAT	  w	  przypadku	  wcześniejszej	  rejestracji	  

•  Cena	  kursu	  obejmuje:	  udział	  w	  warsztatach,	  indywidualne	  
sesje	  konsultacyjne,	  materiały	  dla	  uczestników	  języku	  
polskim,	  certyfikat	  ukończenia,przerwy	  kawowe,	  lunch	  
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Warunki	  uczestnictwa	  
•  Ze	  względu	  na	  charakter	  warsztatu,	  w	  jednej	  grupie	  nie	  mogą	  znajdować	  się	  osoby	  z	  firm	  konkurencyjnych	  (ustalane	  

wspólnie	  przez	  zgłaszającego	  I	  organizatora)	  
•  Warunkiem	  uczestnictwa	  jest	  potwierdzenie	  zgłoszenia	  przez	  organizatora	  w	  terminie	  do	  7	  dni	  przed	  rozpoczęciem	  

szkolenia	  
•  Maksymalna	  liczba	  uczestników	  10	  osób,	  decyduje	  kolejność	  napływających	  zgłoszeń	  
•  Warunkiem	  otrzymania	  certyfikatu	  jest	  uczestnictwo	  we	  wszystkich	  pięciu	  sesjach,	  opracowanie	  projektu	  strategii	  dla	  

własnej	  organizacji,	  rozliczenie	  się	  z	  prac	  domowych	  
•  Płatność	  jednorazowa	  w	  terminie	  do	  10	  dni	  przed	  rozpoczeciem	  programu	  
•  W	  przypadku	  rezygancji	  w	  terminie	  krótszym	  niż	  7	  dni,	  zgłaszający	  zobowiązany	  jest	  do	  pokrycia	  kosztów	  w	  pełnej	  wysokości	  
•  Rezygnacji	  należy	  dokonać	  meilowo	  wysyłając	  na	  adres	  info@willtochange.pl	  
•  Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  zmiany	  lub	  odwołania	  terminu	  	  
•  W	  przypadku	  odwołania	  całości	  programu	  dokonane	  przedpłaty	  zostaną	  zwrócone	  uczestnikom	  
•  W	  przypadku	  zmiany	  terminu	  modułu	  z	  winy	  organizatora	  oraz	  w	  przypadku	  braku	  akceptacji	  terminu	  alternatywnego	  ze	  

strony	  uczestnika,	  organizator	  zapewni	  indywidualną	  sesję	  uzupełniającą	  	  
•  Organizator	  dopuszcza	  możliwość	  zmiany	  prowadzącego	  przy	  zachowaniu	  odpowiedniego	  poziomu	  merytorycznego	  

programu	  
•  Koszty	  przejazdu	  na	  warsztaty	  oraz	  zakwaterowanie	  uczestnicy	  pokrywają	  we	  własnym	  zakresie	  
•  Przekazane	  uczestnikom	  materiały	  szkoleniowe	  stają	  się	  własnością	  uczestników,	  przy	  czym	  wszelkie	  prawa	  własności	  

intelektualnej	  pozostają	  przy	  Will	  To	  Change	  Consuljng.	  Uczestnik	  nie	  ma	  prawa,	  w	  szczególności	  do	  wykorzystywania	  
materiałów	  w	  celu	  prowadzenia	  szkoleń,	  warsztatów,	  udostępniania,	  powielania,	  tłumaczenia	  na	  języki	  obce,	  wprowadzenia	  
do	  obrotu,	  oraz	  jakiejkolwiek	  ich	  zmiany	  

•  W	  przypadku	  kwesji	  nie	  ujętych	  w	  warunkach	  uczestnictwa,	  będą	  obowiązywały	  indywidualne	  ustalenia	  
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