Efektywna polityka szkoleniowa
– wyzwanie biznesowe dla HRu
Konferencja dla pracowników dzia³ów HR.
11 czerwca 2015, £ódź
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Efektywna polityka szkoleniowa
– wyzwanie biznesowe dla HRu
Jedyna konferencja w £odzi, dedykowana efektywności

godz. 10-1330, £ódź

biznesowej dzia³añ HR, z udzia³em eksperta oraz kierownika

Fabryka Grohmana
£ódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A.

Ogólnopolskich Badañ Benchmarków Efektywności Polityki
Szkoleniowej – Paw³a Kopijera.
Wspó³organizatorem konferencji jest £ódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna. Wydarzenie adresowane jest do

Mened¿erów i Specjalistów HR oraz osób zajmuj¹cych siê polityk¹ rozwojow¹ w organizacji w województwie ³ódzkim,
g³ównie inwestorów £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (£SSE).
G³ównym tematem konferencji bêdzie jeden z najwa¿niejszych obszarów dzia³añ HR w organizacji, czyli polityka szkoleniowa.
Powszechnie wiadomo, ¿e odpowiednio i świadomie realizowana pozwala na celowe rozwijanie kompetencji pracowników,
co zwiêksza efektywnośæ realizacji celów biznesowych ca³ej organizacji. Elementem wprowadzaj¹cym uczestników konferencji
w świat efektywnej polityki szkoleniowej bêdzie prezentacja oraz omówienie wyników Badañ Benchmarków Efektywności
Polityki Szkoleniowej wśród inwestorów z £SSE w roku 2014. Badanie Benchmarków TDi jest innowacyjnym badaniem na
rynku w Polsce a £SSE sta³a siê prekursorem tych badañ w strefach ekonomicznych. W trakcie konferencji bêdziecie Pañstwo
mogli wzi¹æ udzia³ w Badaniu Benchmarków TDI w edycji 2015.
Udzia³ w konferencji jest bezp³atny. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji do 29.05.2015. W tym celu nale¿y
wys³aæ na adres email k.anglart@respect-ds.pl swoje Imiê i Nazwisko, nazwê firmy oraz zajmowane stanowisko. W temacie
wiadomości prosimy wpisaæ „zg³oszenie na konferencjê Efektywna polityka szkoleniowa – wyzwanie biznesowe dla HRu”.
Ilośæ miejsc jest ograniczona, decyduje kolejnośæ zg³oszeñ.
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Efektywna polityka szkoleniowa
– wyzwanie biznesowe dla HRu
program
930 Rejestracja uczestników, poranna kawa.
1000 - 1030 „Efektywnośæ polityki szkoleniowej wsród Inwestorów £SSE w 2014. Prezentacja Raportu z Badania
Benchmarków TDI”
W tej czêści:
zapoznamy siê z kondycj¹ polityki szkoleniowej wśród Inwestorów ³ódzkiej SSE na tle rynku
ogólnopolskiego
zdiagnozujemy „w¹skie gard³a” w procesach szkoleniowych Inwestorów £SSE oraz przedstawimy
wynikaj¹ce z nich wnioski i rekomendacje rozwi¹zañ

1030 - 1130 „Dlaczego dzia³ania rozwojowe w firmie nie przynosz¹ wyników biznesowych?” - panel dyskusyjny
W tej czêści:
Omawiane bêd¹ najwa¿niejsze powody nieskuteczności dzia³añ rozwojowych oraz poznamy
przyk³ady najlepszych praktyk odnośnie zmian w polityce szkoleniowej.

1130 - 1145 Przerwa kawowa

1145 - 1315 „Jak budowaæ i wdra¿aæ politykê szkoleniow¹ efektywn¹ biznesowo? – Model SEB” - warsztat
Udzia³ w warsztacie pozwoli Pañstwu:
zapoznaæ siê z innowacyjn¹ metodologi¹ zarz¹dzania projektem szkoleniowym nastawionym na
rezultaty biznesowe
zapoznaæ siê z narzêdziami buduj¹cymi Partnerstwo Biznesowe HR
korzystaj¹c z dobrych praktyk rynkowych określiæ optymalny sposób podniesienia efektywności
procesów rozwojowych w organizacji
³atwiej identyfikowaæ potencja³ rozwojowy w³asnego systemu szkoleñ.

1320

Losowanie nagród

1330

Zakoñczenie konferencji
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prelegenci
Pawe³ Kopijer
Cz³onek Komisji Rewizyjnej PSTD; kierownik projektu Ogólnopolskiego Badania Benchmarków
Efektywności Polityki Szkoleniowej, (Badanie TDI). Certyfikowany konsultant, coach i trener
metodologii tj.: Model ROI™, J.J.Phillips, HPI, LMI™, Paul J. Meyer. Autor Modelu SEB/SEA© (narzêdzie
usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności). HR mened¿er w spó³ce z bran¿y IT.
Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London); prezes 2C Consulting sp. z o.o

Dariusz Tadra³a
Absolwent psychologii na Wydziale Nauk Spo³ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ukoñczy³ studium podyplomowe Zarz¹dzanie Kadrami w Nowoczesnej Firmie na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wroc³awiu, jest absolwentem szko³y coachingu The Art & Science of Coaching
(program certyfikacyjny ICF) przy Uniwersytecie Jagielloñskim, ukoñczy³ cykl Profesjonalny Mened¿er
Szkoleñ. Posiada ponad piêtnaście lat doświadczenia w „miêkkim HR”, zrealizowa³ w sumie ponad 5
000 godzin szkoleniowych i warsztatowych dla wielu du¿ych firm, miêdzy innymi takich jak VOLVO, CUSSONS
POLSKA, KGHM, PKN Orlen, Polkomtel, NOMI, AUTOLIV, Almi Decor, OBI Polska.

Ewa Puzia - Sawicka
Trener biznesu, coach ICC, psycholog, certyfikowany ekspert Kirkpatrick Four Levels® Evaluation
Bronze Leve, ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju kompetencji pracowniczych. Cz³onek Polskiej Izby
Firm Szkoleniowych, vice przewodnicz¹ca Komisji ds. Jakości Us³ug Szkoleniowych, odpowiedzialna za
rozwój Standardu Us³ugi Szkoleniowej (SUS). Posiada ponad 14–letnie doświadczenie w doradztwie
z zakresu HRD, ponad 10-letnie doświadczenie w zarzadzaniu polskimi i miêdzynarodowymi firmami
doradczo-szkoleniowymi. Od sierpnia 2009 r. Vice Prezes Zarz¹du firmy Respect. Wspó³autorka narzêdzi do badania
procesów w organizacji, badania zaanga¿owania pracowników oraz oceny kompetencji 360 st. HR Core.

Katarzyna Anglart
Konsultant HR, psycholog. Posiada 13-letnie doświadczenie w zarz¹dzaniu projektami HR dla polskich
i miêdzynarodowych firm z zakresu tworzenia modeli kompetencyjnych, audytów kompetencyjnych,
Assessment i Development Center, oceny kompetencji 360 stopni, executive search, budowania
i wdra¿ania programów szkoleniowych, outsourcingu. Obecnie w Respect jest odpowiedzialna
za rozwój produktów i realizacje projektów doradczo-rozwojowych. Wspó³autorka narzêdzi do badania
procesów w organizacji, badania zaanga¿owania pracowników oraz oceny kompetencji 360 st. HR Core.
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